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NO 1 2 3 4 5

NITAI

SOAL ESAI

No 1 2

NILAI

Petuniuk Pengeriaan

1 Tes initerdiri atas 7 soal, terdiri atas 5 soal uraian singkat dan 2 soal esai. Keseluruhan soal dan

kelengkapannya terdiri atas 10 halaman.

2. Anda diharapkan menunjukkan dengan lengkap argumen dan lan8kah kerja Anda.

3. Tuliskan jawaban Anda dengan men8gunakan pena atau pulpen.

4. Anda diperbolehkan menegunakan kalkulator.

5. Jika kertas yang tersedia tjdak mencukupi, anda dapat meng8unakan halaman di belakangnya.

6. Eekerjalah dengan cepat, tetapi cermat dan teliti.

7. DiAkhirtes, kumpulkan berkas soalinisecara utuh-

Data dan persamaan:

Kb air = 0,52 oc mr Cp air=4,187 x 103 J K-1 kg I

znl'lzn;E'= o,76v cu':.lcu; E =+o,34V

tl1.
lsolerm adsorpsi tangmuir : - = -+--a 4n Ka4nC

Halamanll Namai PT:



Soal uraian singkat

Petuniuk: Terdapat beberapa konsep dan prinsip kimia dalam soalsoaldi bawah ini, yang diu.aikan
dengan cara yang berbeda. Anda diharapkan membaca dengan baik uraian tersebut,
sehingga dapat rnemahami apa yang hendak disampaikan.

1. Tetapan setimbang konsentrasi, (., untuk reaksi dalam larutan, yang tidak menehasilkan atau
melibatkan ges, bisa didefinisikan sebagai perkalian konsentarasi molar hasil,reaksiterlarut, yang
masing masin8nya dipangkatkan dengan koefisien reaksi, diba8i dengan perkalian konsentrasi
molar pereaksi terlarut, yang masing-masingnya juga dipangkatkan dengan koefisien. Jika reaksi
dalam larutan itu melibatkan cairan i/) atau padatan (s), maka zat yang berupa cairan dan
padatan tidak dise.takan dalam rumusan (..

a. Mengapa (c yang diuraikan djatas, d;sebut sebagai ,,tetapan,,?[3j

Jawab:

b. Untuk reaksi H,o(/) = H'(oq) + OH (oq), dan reaksi 2H,O(i) = H3O.(oq) + OH (og), tutiskan masrns_
masing rumusan tetapan setimbang konsentrasinya. Rumusan itu dikenal atau dilambangkan juga
sebagai besaran apa? [3]

Jawab:

c. Untuk reaksi Agcl(s) = Ag-(oq) + Cl{dq), tuliskan rumusan tetapan setimbang konsentrasinya.
Rumusan itu dikenal atau dilambangkan sebagai besaran apa? [31

lawab:

d. lJntuk reaksi setimbang pengionan HCN(oq), apakah terjadi perubahan jumlah HCN yang teruraj,
jika ke dalam larutan HCN dalam air murni, ditambahkan garam KCN.lelaskan secara sinEkat. I3l

luab:

PT:



4. Diketahui atom besi dan atom seng dalam keadaan gas memiliki elektron pada subkulit 3d
berturut-turut sebanyak 5 dan 10 elektron. Kedua jenis atom itu bisa bereaksi dengan larutan
yang mengandung asam klorida, untuk menghasilkan larutan FeCl, yang berwarna hijau dan Znclz
yang beninS.

a. Gambarkan diagram elektron subkulit 3d atom besi dan atom seng, untuk menjelaskan
perbedaan sifat kemagnetan kedua atom.[3]

b. Ketika atom besi bereaksi dengan HCI untuk menghasilkan larutan berwarna, apa yang teladj
pada tingkat-tingkat energi orbital pada subkulit 3d? [3]

c. Berkas foton yanB dilewatkan pada larutan ZnCl2, ternyata dapat diserap oieh elektron 3d pada

ion seng. Foton di daerah mana yang diserap, apakah di daerah sinar tampak, inframerah, atau
ultraungu? Jelaskan secara singkat. [31

d. Apakah elektron terluarpada ion klorida dapat menyerapfoton?Jelaskan. [3]
lrryaE

Halanransl PT:



5. lon tersolvasi yang bergerak di antara katoda dan anoda akan berdifusi dan bermigrasi dengan
laju berbed: bergantung ukuran dan muatan. Akibat faktor tersebut dapat terjadi perbedaan laju
kation dan anion sehingga timbul liquid junctian patential. Hal ini menjadi peftimbangan
pemilihan senyawa ion untuk jembatan garam. lembatan garam digunakan dalam.sebuah sel
Voha dengan seten8ah selsebelah kiri adalah elekiroda zn dan sel kanan elektroda Cu .

a. Manakah garam yang akan anda pilih antara KCldan NaCl, berikan alasan [4]. Diketahui i

lon Konduktivitas, t- Mobititas, 1oa(r AciylU motl)
(s cm'zmolrl {cm's 'v 1)

Na' 50,1 5,2 -375
K' 13,5 7,6 304
cl 76,4 7,9 -347

lqwab:

b. Berdasarkan data energj bebas hidrasi, apakah pemilihan garam pada soala)juga berhubungan
dengan kelaruiannya dalam air?lelaskan secara singkat [41

i:wab:

c. Jelaskan arah gerak ion klorida dalam sel diatas [4]
Jawab:

HaiamaD6l PT:



ESSAY

1. Potensj n-butanol sebagai biofuel semakin menarik perhatian karena kualitasnya sebagai bahan
bakar lebih baik dibandingkan etanol, meskipun kadar yang djperoleh dari proses fermentasi lebih
rendah. Proses pemurnian n-butanol(Td=1180C) dengan ai(Td=100"C) hasil fermentasi dapat
dilakukan dengan berbagaj cara, seperti destilasi dan adsorpsi. Destilasi campuran n-butanol- air
sedikit berbeda dengan campuran etanol-air karena dilakukan secara destilasi hetercozeotrap.
a. Pada proses destilasicampuran n-butanol-airdiperoleh diagram fasa berikut [8]

il h tabeldibawahsllan rabel dr bawah tnt untuk metengkapi iniormasikomponen dan komposisipada diaeram fasa
Notas' (eterangan

B

t

IlalanrdnTl PT:



b. Pada teknik pemisahan campuran n-butanol - air secara adsorpsi menggunakan karbon aktif
diperoleh data berikut:

massa butanol terad\orosi Konsentrati akhirNo massa ka'bon {mg) (mc}(c) q/m lmg/m$ (mclu. c

0,15 0,034 0,97

0,30 0,031 0,67

o,40 0,029 o,4l

0,50 0,018 0,27

0,55 0,010 o,fi
Berikan persamaan garis linier dari data tersebut, jika proses ini mengikuti isoterm adsorpsi

Langmuir [8].

c. Berdasarkan persamaan berapakah kapasitas monolayer dari adsorben karbon aktif terhadap n-

butanolt4l

1 4,4

314
428
556

Halaman8l Nama: PT:



2. Teori t€ntang atom hidrogen berawal dari percobaan Balmer dan beberapa percobaan lain yang
melaporkan spektrum atom H. Niels Bohr menjelaskan spektrum tersebut dengan teorinya yang
dapat menjelaskan adanya kuantisasi energi elektron dalam atom H. Teori yang lebih mendasar
dikembangkan antara lain oleh Schrodinger, yang penerapannya tidak terbatas pada atom
hidrogen. Dengan teori Schrodinger, tidak hanya diperoleh energi-ener8i yang dapat dimlliki
elektron atom H, tetapijuga pemahaman tentang bagaimana elektron berperilaku di sekitar inti
atom hidrogen.Solusi persamaan diferensial Schrodinger untuk atom hidrogen berupa energi
dan fungsigelombang yang dapat dimlliki elektron atom H. Salah satu fungsi gelombang yang
diperoleh dari solusi tersebut adalah orbital 2p: yang energi elektronnya mewakili elektron yang
tereksitasi.

a. lelaskan apa yang dimaksud dengan "penerapannya tidak terbatas pada atom hidrogen,,.
Bandingkan secara singkat dengan cakupan penerapan teori Bohr dan berjkan penjelasan
secukupnya.[4]

b. lvengapa elektron pada orbital 2p: disebut elektron yang tereksitasi? Jelaskan secara singkat
apakah eksitasi itu sesuaidengan aturan seleksi. [4]

.lawa bi

c. Salah satu cara visualisasi orbital 2p, adalah dengan penggambaran titik-tjtik berwarna merah
dan biru, dengan kerapatan titik yang berbeda ditempat yang berbeda. Coba lakukan visualisasi
orbital tsb. dengan cara ini. Tandai mana titik-titik yang berwarna merah, dan mana yang
berwarna biru. Beri penjelasan singkat, apa perbedaan antara titik-titik yang rapat dan yang
renggang?[4]

Halaman9l PT:



e. lika orbital bagian warna merah berinteraksi dengan orbltal dari atom lain yang berwarna bjru,
dan interaksinya terjadi di ruan8 antar-inti atom, apa yang akan terjadi?Apa pula yang akan
terjadi kalau orbital dengan warna yang sama {dariatom yanB berbeda) saling berinterkasi? [41

d. Jelaskan makna perbedaan warna merah dan biru
interpretasi Eorn terhadap fungsi gelombang?t4l

Jawabi

pada visualiasi di atas. Apa kaitannya dengan

Halananl0l PT:
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OLIMPIADE NA5IONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TINGKAT PERGURUAN TINGGI 2OI5

(oNMlPA-PT)

Bidong Kimio
5ub bidong Kimio Anorgonih

8 April 2Ot5

Wohtu I l2O menit

Petunjuh Pengerjoon

1. Tesiniber/angsungselamal20menit,untuk Kimia AnorganiksebanyakT soalesai. Keseluruhan
soal dan kelengkapannya terdiri atas 5 halaman.

2. Tuliskan jawaban anda menggunakan pena atau pulpen pada tempat yang telah disediakan. Jika
tidak mencukupi anda dapat menuliskan jawaban pada halaman belakangnya.

3. Anda diharapkan menunjukkan dengan lengkap argumen dan Iangkah kerja Anda.

4. Anda diperbolehkan meng8unakan kalkulator.

5. Bekerjalah dengan cepat, tetapi cermat dan teliti.

6- Diakhir tes, kumpulkan berkas soalinisecara utuh.

PTr

H He
Li Be B c N o F Ne
Na tvq si P S ct
K Ca Sc Ti Cr t\,,tn Fe Co NJ Cu Zn Ga Ge Se Br Kt
Rb Sr Zt Nb Mo Tc Ru Rh Pd cd ln Sn I Xe
Cs Ba La Hf Ta Re Os lr Pt Ho TI Pb Bi Po At Rn

sUB BIDANC KIMIA ANORGANII{ Totol

No 1 2 3 4 5 6 7

NILAI

rl



SOAL KIMA ANORCANIK

1. Hldrlda lo&m alkali, seperti uH, merupakan rea8en yang digunalan dalam sint6is anorganlk

seba&isunber ion H-. Tuliskan produk ya.g dihasilkan pada reakiberikot ini:

a. UH(s) + SiCl.(ftO4 -+

b. B{cH')!{€o4 +uH(s) -+

c. LiH(s) + cHjoH -)
2. P€rtanyaan berikut be,kaitan dengantlSa molekulbe.ikut HrC(NHr)r, OC(NHr)rdan SC(ilHr)r.

a. Gambarkan struktur molekulketiga senyawa tersebut.

Kebasaan oc(NHJ, dan Sc(NHtrjauh leblh lemah darlpada kebasaan Hrc(NH2)r, karena adanya

resonansi pada molekul tersebut.
b. Gambarkan struktur resonansi oC(NHr)2 dan SC(NH2)2yang menyebabkan penurunan kekuatan

tusanya.

c. Bandintlan keluatan basa oC(NHr), dan SC(NHJ, manakah yang lebih kuat. Jelaskan mengapa

demikian.

PI:
Wlotch r

rt



3. Salah satu elektroda yang biasa digunakan sebataielektrodr pembanding adalah adalah elektroda
kalomel yang setengah reakinya adalah

Ascl{.') +e -+A€(5) + cr(oq)

DlkeiahuieAS'lAc=0,8ovdan(,rAgcl=1,2x10-10,R=ap74ll.]|,ol.Kl,F=965mc/mol.
a. Tuliskan kondisiyang dimakud dengan keadaan standar untuk elektroda eAgtlAg.

b- HltunS potenslal standar (d) elektroda kalomel.

4. Tem symbol ato titanium (Ti) dengan atom 22 adalah rS,'D, rG, 3P dan rf,

a. Tuliskan semua bilanSan kuantum kedua elektron pada orbital 3d atom Ti yang menShasilkan

term symbol yang energinya paling rcndah.

b. Gambarkan diagram tintkat energi u ntuk semua term symbolteasebut.

c. Tullskan tra nsisi elektronik yant dapat ter.iadipada atom T!.

d. Tentukanjumlah garisyang akan teramati padaspektrum elektronik atom Ti.

FT:rl



5. lon Ru (lV) dalam air berada sebagai [Ru(HlO)6]4 bersifat asam. Teryantunt pada pH tarutan, ior
tersebut dapat berada sebagai {Ru{H,O)s(OH)lr' dan {Ru(HrO)a(OH)(O)l+.
a. 6ambarkan struktur molekul ketiga ion komplek Ru(lV) tersebut.

b. Tuliskan kesetimban8an asam-basa dalam airyang melibatkan ketiga ion kompleks tersebut.

c. Urutkan ketiSa ion kompleks teBebut sesuai dengan kekuatan asamnya, dimulai dariyang paling

kuat.

d. Jika diketahui ion [Fe(HrOl6l]' memiliki nilai p(o = 2, perkirakan p(a ion [Ru(H?O)G|{', lebih besar
atau lebih kecildari 2. Jelaskan mengapa demikian-

5. Larutan Co(NOj), dalam air berwarna p/rk. Penambahan larutan HCI pekat ke dalam larutan tersebut
menghasilkan larutan beMarna biru. Penambahan CsCl ke dalam larutan warna biru menghasilkan
garam X. Analisis unsur terhadap ga6m X yang bebas air (anhidrat) menghasilkan %-massa Cl =
27,95o/0. Hanlaftn molar garam X setar! dengan 2,5 kali hantaran molar MgSO4 dan momen
maSnetnya sekitar4,2 BM.
a. Tuliskan spesiyang berwarna p/?k dalam larutan Co(NO!)r.

b. Tuliskan spesjyang memberikan waraa biru dalam larutan setelah penambahan HCl.

c, Tentukan rumus kimie garam X dan tuliskan reak5i ionisasinya dalam air.
A, Cl= 35,5; Co = 58,9 dan Cs = 132,9.

PT:al



7. Iipe struktur polyhedron padatan ionik ditentukan oleh rasio jari-jari kation {r*) terhadap jari_jari
anion {r ) seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

a. Tentukan bilangan koordinasi masing-masing jon dalam padatan yang terbentuk dari ion ti* dan
O'z_jika diketahuijarj-jari ion Li'dan O, masing-masing 73 dan 128 pm

Bilangan koordinasi kation Bjlangan koordinasi anion
> 0,732 8 4
0,414 - 0,732 6 3

b. Gambarkan struktur polyhedron padatan tersebut.

c. Gambarkan satu onit sel kristal padatan tersebut .

PT:rl
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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN AIIIM
TINGKAT PERGURUAN TINGGI 2015

(oNMrPA-Pr)

BIDANG KIMIA

SUB KIMIA ORGANIK

9 April 2015

Waktu: 120 menit

Petuniuk Pengeriaan

1. Tes ini terdiri atas 7 soal. Keseluruhan soal dan kelengkapannya terdiri atas 9
halaman.

2. Anda dihampkan menunjukkan dengan lengkap argumen dan Iangkah kerja Anda,

3, Tuliskan jawaban Anda dengan menggunakan pena atau pulpen.

4. Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator.

5. Iika kertas yang tersedia tidak mencukupi, Anda dapat menggunakan halaman di
belakangnya.

6. Bekedalah dengan cepat, tetapj cermat dan teliti,

7. Di akhir tes, kumpulkan berkas soal ini secara utih.

ESSAI PENDEK TOTAL

No 7 2 3 4 5

Nilai

ESSAI LENGKAP

No
1 2

Nilai

TOTAL NITAI AKHIR

Halaman 1l Nama: PTI



EAGIAN l: jowdbldh sodl-soal beikut seaorc singkot don tepdt sesuoi perlntoh pdda mosing-
mdsinE soal!

1, A. Tuliskan infomasi yang dibutuhkan (rea8en, atau produk) untuk menyelesaikan reak5i
berikut. (6 poin)

2N HCL THF

B. Lenekapistruktur A{ dalam rute sintetik di bawah in ii (6 poin)

ry""".
o

O^

C. Gambarkan mekanisme reaksid;rireaksidibawah ini (5 poin)

1 ) ozonolysls

2) KOH, H2O

NaOEt NaCHTCOTEI)' H:o.+.4.--B -EtoH Hso.
A 

o,-!

-'"'-\(>.1 (:
s r D.EFtefdiy.r al J.rcs 1006, r2a, 1016

c

B c

Halaman 2l Nama: PT:



2. A. (onversi 1 menjadi2 dapat dicapaidalam p.oses dua langkah. Penttunaan iradiasi fotokim ia
pada struktur 1 menthasilkan 2at antara reaktif [3], yang kemudian menata kembali menjadi
struktur 2 dalam kondisi non-fotokimia. ldentifikasi struktur intermediet {31, Bambarkan
mekanisme reakiuntuk tiap langkah reaksitersebut, danjelaskan tlpe reaksiperisiklik yang
teriadi. [6 poin]

.oH

Photochem:cal non- 1 )- OH
iradiatioo (hu) pholochemical .''\2, \J

- --l_il --l 
' ll

Hol'\-"^\-"'

8. Lisulkan struktur dengan rumus formula CrHeBr yang memiliki spectrum lH NMR sebagai
berikut: [4 poin)

E

Halaman 3l Namai PT:



3. A. Tuliskan pereaksi atau
berikur: {5 poin)

i2

iawab:

Ramalkan produk utama dari reaksr berikut inij (3 | Jawab:
poin)

1) NaOEt, EIOH- --- -NOz

2) \Z\cN
3) cold, diMe H3O+

#'
cH(cH

urutan pereaksi yang diperlukan untuk melangsungkan perubahan

cH(cH 3)2

walaupun memiliki bentuk siktik llawab:
dengan ikatan rangkap dalam keadaan
terkonjugasi, 5ikloheksadekaoktaena
adalah senyawa non aromatik
berdasar hukum Huckel. Jika
diinginkan senyawa sikloheksa
dekaoktaena yang bersi{at aromatil!
tunjukkan bagaimana caranya dan
mekanlsme reaki pembentukannyal
(5 poin)

s i k I o h e l<s ad e ka o Ia ae n a

Halaman 4l PT:



4. A. DiketahLridata pKa turunan asam benzoat XC6HaCOOH sebagaiberikut: (10 poin)

-\Q(
Posis.|.-.-

-H .()Me -oH

4,20 4,09 2,94

metd 4,20 4,09 4,08

4.20 4,47 4,58

a. Walaupun terletak pada posisi yanS sama, jelaskan men8apa orto-H0C6HaC0OH jauh lebih
asam daripada orto-MeocH.cooH?

b. Tentukan har8a konstanta substituen (o) untuk OCH1 dan OH pada posisi orto, meta, dan
para!

c. Diketahui harga konstanta reaksl (p) dan log ks (logaritma konstanta laju) untuk hidrolisis etil
benzoat masing-masing adalah 2,43 dan -3,088. Tentukan har8a konsianta laju reaksi
hid rolisis etil 2-hid roksi-4-metokibe n zoat !

B. Reaksi metil sikloheksil keton dalam kloroform den8an asam perbenzoat pada suhu 25'C
selama 16iam menghasilkan senyawa A yang memberikan puncak serapan lR pada bilangan

Selombang 1740 am 
1 dan memiliki rumus molekulCsHLOr. Tuliskan struktur senyawa A (6

potn)

Jawabl

Halaman 5l Nama: PT:



5. Propena (CHr=CHCH3), 1-butena (CH2=CHCH1CH3), dan 1,3-buradiena (CH,=CH,CH:CHr)
ketiganya merupakan hidrokarbon tjdak jenuh. Jika masing_masing senyawa tersebut
direaksikan dengan HrO, pada kondisi fototjsis maka akan terbentuk zat raiikal. (; poln)

a. Gambarkan struktur radikalyang paling muhgkin terbentuk darl ketiga senyawa tersebut dan
jelaskan mengapa demikian!

b. Gambarkan struktur resonansi darj ketiga radikalyang mungkin terbentuk?
c. Perkirakan urutan konstanta laju reaksi pembentukan radikal-radikal tersebut dari yang

paling cepat ke yang paling lambat!

Jawab:

Sesuai dengan kajdah Saytzev, pem-bentukan lJawabl
alkena yang lebih tersubstitusi pada umumnya
Jebih disukai pada reaksi eliminasi. lelaskan
mengapa reaki eliminasi berikut bertentangan
dengan kaidah Saytzev tersebut! (S poln)

G* KOH/EIOH C,t'br" H3

Halaman 5l Nama: PT:



BAGIAN : jawdbldh sodtaodl be kut dengdn membefikon wdidn lengkap untuk mdsing-mosing

1. Iuljskan mekanisme reaksisintesis produk disebelah kiri dari starting material yang disediakandisebelah kanan {1S poin)

OH

o

Ho.-'vor.r A(-l*"
.-._ oH g

€larting materials

"d-q.
o

product

Halaman 7l Nama: PT:



2. Analisis siruktur senyawa CaH(O3 memberikan data spektroskopi seperti tertera di bawah ini.Dengan analisis yang sistematis, tentukan struktr. *"vr*" 
"""iriiirs 

p"i"i",- ",

4o0o sooo aooo . rioo-]6o_-_-fi- o o
v ton')

t

c11H..4O1

40 30 120 t5O zn - zna- 6

100

80

60

"J

2OO 2so- 3@ 350

2oo 160 120ffi

b543t1

Halaman 8l Nama:

6 {ppm)

PT:
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OLIMPIADE NASIONAT MATEMATIKA DAN II.MU PENGETAHUAN AI.AM

NNGXAT PERGURUAN TINGGI 2015

(oNMrPA-PTl

BIDAI{G : IOMUI
(120 menltl

Sub-Bidang Kmia Aralitlk

L fes lni t.tdii da 7 sool etat, Wng hotut diiawob pcdo *€tom Wng telah ditedrat@n.

4 Sool Nomot 7 s/d 3 mamili*i bobot nilo/l mosihg-mosittg tO, sementatu so',t nomor 4 dan 5
memilild bobot nilol moslngqnoslng 75,, sefto sodl no 6 don 7, fidtlng.mdslng mempunydl
bobot nihl20

Z Untak maydemilan soot, andt bdeh mcnggunoLdn sb'rm pe o kunsurdon kqtkttdbt.
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Suatu sampel minuman keras akan dltentukan kadar alkoholnya (etanol) dengan cara titrimetri. Sebanyak

5 ml sam pel diencerkan menjadi 11. Darisampel encerteGebut diambil 25 ml kemudian didistilasi untu k
membebaskan etanolyangterkandunS dalam sampet. Distilat etanolditampung dalam S0 mllarutan
standar KzCrrOT 0,020 M, sehingga etanolteroksidasimenjadiasam asetat dengan pemanasan. Reaksi

yang teriadi ada lah sebatai berikut :

crHsoH + Crroi + H') crr' + CH3COOH + HrO

Setelah pendinginan ke dalam sampeltersebut ditambah 20 mllarutan Fe3.0,125 M. Kelebihan ion Fe+
selanjutnya ditentukan dengan titrasi dikromatometri, dan memerlukan 7,5 ml larutan standar KrCrrOT
yang sama. Tuliskan persamaan reaksi-reaki yang terjadj. HitunE berapa g/L etanolterdapat dalam
Sampel minuman keras tersebut.
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Dalam suatu tltrdsl fotornetri, 10 mL larutan M O,OOI Mo/L yangtldak menyerapsinar habls bereafsi

dengan I- yang tidak menyeEp cahay. pada mL l(e 21,00.

Reaksi:M+21===Mh

Hasil reakl tehyata menyerap seca6 kuatdentan koe{isien absorptivitas molarIO.OOO, Dengan

asumsi bahwa Kr komplek san8at besar,

a. Hit!nglah serapan (absorbansl ) pada titik ekivalen, bila semua pekerjaan pentukuran dilakukan dalam

sel 1 cm.

b. Gambarkan kurva titraslnya, berilah penielasannya.

JAWABAN
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Kadar Man8an dalam darah ditentukan dengan pengukuran spektrometrik menggunakan pereaki

dietilamin dan oksidator periodat. Masing,masing 1 m[ larutan standar yang mentandung O,O1O; O]O2O;

0,030; dan 0,050 Bg Mn(ll) (tabu 1sd 4)dimasukkan ke dalam empat labu yangtelah berisi 5,0 mt laruran

dietilamin. Selanjutnya ke dalam labo masing,masing ditambahkan 5,0 mL larutan periodat, dihomogenkan

dan dibiarkan selama 10 menit. Sementara itu 5,0 m[ sampeldarah diabukan, dan spesi Mn(ll] dipisahkan

dengan metode kromatogratipenukar ion.Volume akhir diperoleh 3, 0 mt. sebanyak 1mL larutanteFebui

dipedakukan sama seperti terhadap larutan standar (labu 5). Hasil penBrkuran serapan adalah sebagai

berikut.

labu 2 4 sampel

Serapan 0,020 0,081 0,109 0,169 0,098

Hitunglah konsentrasi Mn(llldalamsampel.
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S I 
Bandingkan spekra proton-NMR untuk senyawa-senyawa berikut. Eerilah penielasan tentang letak

pergeseran kimia, spllting dan tihggipuncak masing-masing kelompok proton.

a. a-hidroksi,p-metilasambutanoat

b. d-hidroki, merilbutanoat

c. F- hidroksi, metilbutanoat
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Elektroforesis tel dengan SDS diSunakan untuk merganalisis suatu prolein dengan standar 6 p.otein

sebatai pembanding. Hasil aniilisis menunjukkan bahwa sempel protein menunjukkan jarakmigrasi 2.90

cm.

Tenlukan:

a. Muatan molekul-molekulprotein pembanding pada kondisipH 3,0;7,2 t danl0,2.

b. Hitunglah massa molekulprotein dalam sampel.

JAWABANI

Protein Standar Massa molekul

(Kilo Dahon)

Jarak migrasi (cm) Titik lso Listrlk

ovalbumin {5.0 1.5 4.7

Kimotripsinogen 25.7 9.5

Tripsin 20.0 4-9 s-7

Mioglobin 17.1 5.5 7.O

Lisozim 14.5 5.3 11,0

Sitokrom-C 72.4 7.O ro,J
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7
sampel yang mengandung Mgcl, 6Hro dan Nacl dilarutkan dalam alr dan dlen.erkan menjadi 500 mL.

Larutan allquot kemudian dipipet 50 mL direalsikan dengan perak nitrdt, kemudian endapan yangteriadi

disaringdan dikeringkan. Diperoleh endapan 0,5923 g. Tahap kedua,larutan aliquot diplpet latl g) mL dan

diendapkan sebagai MtNHaPo. dan dengan pemiiaran menghasilkan MgrPror 0,1796 g. Hltung berdpa %

Mgclr. 6HrO dan % NaCl.

(Ar. Mt=24, P=31, Cl=35,5, Na=23, 0=16, H=1)

IAWABAN:
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