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Pembahasan Soal Multiplechoice OSK Kimia Tahun 2014 
Oleh Urip Kalteng @ http://urip.wordpress.com 

 
Dengan senang hati jika ada yang mau mengoreksi pembahasan ini  

 
A. Pilih jawaban yang paling tepat ( 25 soal @ 2 poin) 

 

1. Analisis unsur suatu asam menunjukkan bahwa persen massa unsur penyusun molekul 

asam tersebut adalah 5,89% H, 70,6% C, dan 23,5% O. Bila berat molekul asam tersebut 

adalah 136 g/mol, bagaimana formula molekulnya? 

A. C6H16O3 

B. C7H4O3 

C. C8H8O2 

D. C9H12O 

E. C9H16O 

Pembahasan: 

Perbandingan mol setiap unsur H : C : O  = 5,89/1  :  70,6/12  : 23,5/16  

 = 5,89  :  5,88  : 1,47 (bagilah dengan angka terkecil) 

 = 5,89/1,47  : 5,88/1,47 : 1,47/1,47  

 = 4 : 4 : 1 

Jadi rumus empiris senyawa tersebut adalah C4H4O, sampai di sini kita sudah bisa tebak jawabannya adalah 

C, karena C8H8O2 adalah 2 x (C4H4O) 

Berat molekul senyawa = (C4H4O) × n  136 = (12×4 + 1×4 + 16×1) x n = (48+4+16) x n = 68×n  n = 2 

So... (C4H4O) × n = C8H8O2 

 
2. Untuk mendapatkan gas nitrogen dioksida (NO2), anda mereaksikan dua gas tak dikenal 

(gas A dan B). Dengan menggunakan data yang anda peroleh, anda dapat menuliskan 

persamaan reaksi setara sebagai berikut: 
2A(g) + B(g) 2NO2(g) 

Bila anda mulai dengan 8 L gas A dan 3 L gas B, Berapa liter gas NO2  yang akan 

anda peroleh ? (anggaplah semuanya dalam keadaan s.t.p.) 

A. 2L 

B. 3L 

C. 4L 

D. 6L 

E. 8L 

Pembahasan: 

2A(g)   +     B(g)  2NO2(g) 

Awal : 8L             3 L           – 

Berekasi:  –(2x3)L   –(1x3)L     (2x3)L 

Akhir:           2L             –              6L 

 
3. 10 g parafin, C20H42, suatu zat terlarut yang tak mudah menguap, dilarutkan dalam 50 g 

benzena, C6H6. Pada suhu 53°C, tekanan uap murni benzena adalah 300 torr. Tekanan uap 

Iarutan pada suhu tersebut adalah 

A. 298 torr 

B. 292 torr . 

C. 284 torr 

D. 275 torr 

E. 267 torr 
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Pembahasan: 

Penurunan tekanan uap larutan, jika terdapat zat terlarut maka tekanan uapnya akan mengalami penurunan 

berdasarkan fraksi mol–nya. 

10 g parafin (C20H42) = 10/282 = 0,035 mol 

50 g benzena (C6H6) = 50/78 = 0,641 mol 

Mol parafin + mol benzena = 0,035 + 0,641 = 0,676 mol 

Fraksi mol Parafin = 0,035/0,676 = 0,052 ; fraksi mol benzena (pelarut) = 1–0,052 = 0,948 

Penurunan tekanan uap larutan = 0,052 x 300 torr = 15,6. Jadi tekanan uap larutan = 300 – 15,6 = 284,3 ~ 

2,84. 

 
4. Larutan pekat asam klorida, HCI, adalah Iarutan 36% w/w HCI dalam air. Larutan ini 

memiliki rapat massa 1,18 g/cm3. Konsentrasi Iarutan tersebut adalah 

A. 1,2 M . 

B. 12 M 

C. 24 M 

D. 30 M 

E. 7 M 

Pembahasan: 

Ini adalah soal terkait konversi konsentrasi suatu larutan. 

Anggaplah terdapat 100 mL (0,1 L) larutan maka massa HCl = 36% x 100 x 1,18 g/mL = 42,48 g 

Massa molar HCl = 35,5 + 1 = 36,5 g/mol 

42,48 g = 42,48 g :36,5 g/mol = 1,16 mol 

Jadi dalam larutan tersebut konsentrasinya = 1,16 mol : 0,1 L = 11,6 M ~12 M 

 
5. Molalitas senyawa para-diklorobenzena (C6H4Cl2) dalam suatu Iarutan yang dibuat 

dengan cara melarutkan 2,65 g C6H4CI2 dalam 50 mL benzena (kerapatan = 0,879 g/mL) 

adalah: 

A. 0,018 m 

B. 0,041 m 

C. 0,180 m 

D. 0,410 m 

E. 1,810 m 

Pembahasan: 

Molalitas = jumlah mol zat terlarut tiap 1 kg pelarut = mol (C6H4Cl2) : 1 kg 

2,65 g C6H4Cl2 (zat terlarut) = 2,65 g : 147 g/mol = 0,018 mol 

Massa benzena (pelarut)= 50 mL x 0,879 g/mL = 43,95 g = 0,04395 kg 

Jadi molalitasnya = 0,018 mol : 0,04395 kg = 0,409556 ~ 0,41 molal 

 

6. Dengan menggunakan data berikut ini: 

N2(g) + 3O2(g)  + H2(g)  2HNO3(aq) H = –414,8 kJ 

N2O5(g)  + H2O(g)  2HNO3(aq) H = 218,4 kJ 

2H2O(g)  2H2(g) + O2(g) H = 483,6 kJ 

Tentukan H untuk reaksi: 

2N2O5(g)   N2(g) + 5O2(g)   

A. 149,6 kJ 

B. 90,8 kJ 

C. –876,4 kJ 

D. 782,8 kJ 

E. 1750 kJ 
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Pembahasan: 

Molalitas = jumlah mol zat terlarut tiap 1 kg pelarut = mol (C6H4Cl2) : 1 kg 

4HNO3(aq)  2N2(g) + 4O2(g)  + 2H2(g)  H = 2 x 414,8 kJ 

2N2O5(g)  + 2H2O(g)  4HNO3(aq) H = 2 x 218,4 kJ 

2H2(g) + O2(g)  2H2O(g)  H = –483,6 kJ 

2N2O5(g)   2N2(g) + 5O2(g) H = 782,8 kJ 

 

7. Suatu isotop atom Mg23
mempunyai muatan +2. Jumlah proton, neutron, dan elektron yang 

dimilikinya adalah: 

 

 Jumlah Proton Jumlah neutron Jumlah elektron 

A. 12 13 10 

B. 12 11 11 

C. 12 11 10 

D. 10 13 11 

E. 10 11 12 

Pembahasan: 

Mg nomor atom 12 dan nomor massa 23, dengan muatan +2, maka: 

jumlah proton = nomor atom = 12 proton 

jumlah neutron = nomor massa –nomor atom = 23 – 12 = 11 neutron 

jumlah elektron = nomor atom – muatan = 12 – 2 = 10 elektron 

 

8. Berikut ini pereaksi manakah bila dicampur dan dipanaskan dengan amonium sulfat 

membebaskan amonia? 

A. Akua bromin 

B. Asam hidroklorida encer 

C. Air kapur 

D. Asam nitrit 

E. Kalium dikromat (VI) diasamkan 

Pembahasan: 

Air kapur = Ca(OH)2 ...... maka (NH4)2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + H2O + NH3 

 

9. Mengenai ion Fe+3 , manakah konfigurasi elektron boks dari sub–kulit 3d yang benar? 

 

A. ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

B. ↑↓ ↑ ↑  ↑ 

C. ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 

D. ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

E. ↓↓ ↓ ↓ ↓  

Pembahasan: 

Fe nomor atom–nya 26, karena bermuatan +3 maka elektron yang tersisa adalah 26–3=23 

Sehingga konfigurasi elektron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  3d5 4s0 
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10. Atom–atom berikut ini, manakah yang mempunyai energi ionisasi kedua yang paling besar? 

A. Al 

B. Mg 

C. Ca 

D. Ti 

E. Na 

Pembahasan: 

Energi ionisasi kedua adalah energi yang dibutuhkan ketika melepaskan elektron yang kedua setelah yang 

pertama. Ini terkait pula dengan jari–jari dan kestabilan atom/ion.  

Konfigurasi elektron Al –13 = 2 8 3  stabil jika melepas 3 ev 

Konfigurasi elektron Mg – 12 = 2 8 2  stabil jika melepas 2 ev 

Konfigurasi elektron Ca – 20 = 2 8 8 2  stabil jika melepas 2 ev 

Konfigurasi elektron Ti – 22 = 2 8 10 2   stabil jika melepas 2 ev 

Konfigurasi elektron Na –11 = 2 8 1  stabil jika melepas 1 ev 
  

Na punya elektron valensi 1, dan akan stabil jika melepaskan elektron valensi itu (tidak diperlukan energi 

yang terlalu besar) untuk menjadi ion Na+, namun energi ionisasi kedua yang diperlukan akan sangat besar 

dibanding atom–atom yang lain, karena kecilnya jari–jari ion Na+ dan ion ini juga sudah stabil. 

 

11. Jumlah elektron valensi yang terdapat dalam ion oksalat, C2O4
2–  adalah: 

A. 2 

B. 10 

C. 32 

D. 34 

E. 44 

Pembahasan: 

Jumlah elektron valensi (ev) pada suatu senyawa atau ion adalah jumlah elektron valensi dari setiap atom 

yang ada pada senyawa atau ion itu.  

2 atom C = 2 x 4 ev = 8 ev ;   4 atom O = 4 x 6 ev = 24 ev ; karena mendapat tambahan muatan 2 elektron 

maka ini dianggap sebagai eelektron valensi. Jadi total ev ion oksalat tersebut = 8 + 24 + 2 = 34 ev 

 

12. Dari persamaan berikut ini, manakah yang merupakan reaksi oksidasi–reduksi? 

A. 2HCl(aq) + Mg(s) → MgCl2(aq)  + H2(g) 

B. Na2O(s) + H2O(l) → 2NaOH(aq) 

C. CO2(g) + H2O(l) → H2CO3(aq) 

D. CaO(s) + SO3(g) → CaSO4(s)  

E. NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s)  

Pembahasan: 

Reaksi oksidasi reduksi dapat ditandai dengan ada tidaknya perubahan bilangan oksidasi. 

Pada reaksi HCl + Mg → MgCl2  + H2  

Bilangan oksidasi H pada HCl = +1, pada H2  = 0 ; Bilangan oksidasi Mg pada  Mg = 0, pada MgCl2  = +2  

Jadi reaksi HCl + Mg → MgCl2  + H2 adalah reaksi redoks. 
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13. Dari pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang benar untuk menjelaskan sifat–sifat 

yang dikaitkan dengan ikatan ionik dan kovalen? 

A. Senyawa kovalen tidak dapat membentuk suatu elektrolit. 

B. Senyawa kovalen dengan titik leleh tinggi hanya terjadi bila terdapat ikatan 

hidrogen. 

C. Beberapa senyawa kovalen yang mengandung oksigen dan hidrogen dalam 

molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. 

D. Ikatan ionik dan ikatan kovalen keduanya tidak dapat terjadi dalam suatu 

senyawa yang sama. 

E. Senyawa ionik berbeda dari logam di mana senyawa ionik tidak 

menghantarkan listrik dalam keadaan padat. 

 

Pembahasan: 

Alternatif C dan E keduanya merupakan pernyataan yang benar. 

 

14. Suatu reaksi kimia eksotermik berlangsung dalam dua tahap reaksi, 

Pereaksi     
𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝 1
→           Intermediet     

𝑡𝑎ℎ𝑎𝑝 2
→          Produk 

Energi aktivasi tahap 1 adalah 50 kJ.mol–1, sedangkan perubahan entalpi reaksi keseluruhan 

adalah –100 kJ.mol–1. Berdasarkan data tersebut, manakah diagram yang menggambarkan 

diagram tingkat energi untuk reaksi ini? 

Pembahasan: 

Alternatif D yang benar, pada tahap 1 energi aktivasinya adalah 50 kJ/mol (puncak 1) sementara secara 

keseluruhan ia akan justru melepaskan kalor sebesar 100 kJ/mol (eksoterm) grafik akhir (produk pada posisi 

–100 kJ/mol. 
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15. Arus listrik 0,0965 A dialirkan ke dalam 50 mL larutan NaCl 0,1 M selama 1000 detik, maka 

konsentrasi OH– dalam larutan adalah  

A. 0,0005 M 

B. 0,0010 M 

C. 0,0020 M 

D. 0,0100 M 

E. 0,0200 M 

Pembahasan: 

Reaksi redoks pada elektrolisis larutan NaCl yang mengalami reaksi reduksi adalah air (pelarutnya) 

sedangkan ion Cl– sangat mudah teroksidasi menjadi gas klor sehingga reaksinya adalah: 

Anoda (reaksi oksidasi): 2Cl–  Cl2 + 2e– 

Katoda (reaksi reduksi): 2H2O + 2e–  2OH– + H2  

Jumlah mol elektron = (i x t)/96.500 = (0,0965 x 1000)/96.500 = 0,001 mol  

Berdasarkan perbandingan koefisien elektron dan OH– maka jumlah mol OH– = jumlah elektron = 0,001 

mol, dan karena volum larutannya 50 mL (= 0,05 L) maka konsentrasi OH– = 0,001 mol : 0,05 L = 0,02 M 

 

16. Elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda platina menggunakan arus 1 A selama 965 

detik. Berat Cu yang mengendap pada katoda adalah  

A. 3,175 g 

B. 0,03175 g 

C. 0,0635 g 

D. 0,3175 g 

E. 31,75 g 

Pembahasan: 

Reaksi reduksi pada katoda: Cu
2+

 + 2e–  Cu  

Massa endapan Cu pada katoda = (e × i × t)/96.500 = (63,5/2 × 1 × 965)/96.500 = 0,3175 g 

 

17. Suatu gas senyawa organik, X, dibakar dengan oksigen berlebih. Sebanyak 0,112 dm3 

sampel X diukur pada s.t.p., menghasilkan 0,88 g karbon dioksida. Berapa banyak atom 

karbon yang terdapat dalam satu molekul senyawa X ini? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 8 

Pembahasan: 

X(g) + O2 (g)  CO2 (g) 

Pada keadaan STP 1 mol gas = 22,4 L  sampel gas X sebanyak 0,112 L = 0,112 L/22,4 L/mol = 0,005 mol 

0,88 g CO2 = 0,88 g : 44 g/mol = 0,02 mol 

Perbandingan mol gas X dengan CO2 = 0,005 : 0,02 = 1 : 4 

X(g) + O2 (g)  4 CO2 (g) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah atom C pada senyawa gas X tersebut 

sebanyak 4 atom karbon. 
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18. Senyawa berikut ini, manakah yang mempunyai titik didih paling tinggi? 

A. CH3CH2CH2CH2CH2CH3  

B. CH3CH2OH 

C. CH3CH2CH(OH)CH3 

D. CH3CH2(CH2)2CHO 

E. CH3(CH2)5OH 

Pembahasan: 

Secara sederhana kita bisa bandingkan titik didih antar zat berdasarkan kepolarannya dan juga panjang 

pendeknya rantai karbon (semakin panjang rantai karbon titik didihnya semakin tinggi), bercabang atau 

lurus (dengan jumlah atom C yang sama rantai lurus titik didihnya semakin tinggi). Kepolaran alkohol > 

aldehide > alkana demikian juga titik didihnya, semakin polar maka titik didihnya akan semakin tinggi, 

karena untuk memutus gaya tarik menarik kutub positif dan negatif antarmolekulnya. 

A. CH3CH2CH2CH2CH2CH3 (alkana suku ke–6);  

B. CH3CH2OH (alkohol suku ke–2);  

C. CH3CH2CH(OH)CH3 (alkohol skunder suku ke–4);  

D. (CH3CH2(CH2)2CHO)Aldehida suku ke–5;  

E. (CH3(CH2)5OH) alkohol primer suku ke–6 

Jadi alternatif E memiliki titik didih paling tinggi. 

 

19. Dari kelima senyawa organik tersebut di bawah ini, manakah yang paling benar tata 

namanya? 

A. 2–kloro–5–metil–5–heksena 

B. 2–metil–1–pentena–4–ol 

C. 3–etil–2–metil–2–pentena 

D. 2–metil–2–heksena–4–ol 

E. 2,3–dimetilsikloheksena 

Pembahasan: 

Untuk mengetahui yang paling benar sebaiknya digambarkan struktur molekulnya terlebih dahulu. 

A. Seharusnya nama yang tepat adalah 5–kloro–2–metil–2–heksena 

B. Seharusnya nama yang tepat adalah 4–metil–4–pentena–2–ol 

 

C. Benar namanya adalah 3–etil–2–metil–2–pentena  
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D. Seharusnya nama yang tepat adalah 5–metil–4–heksena–3–ol 

 

 

 

 

 

 

E. Seharusnya nama yang tepat adalah 1,6–dimetilsikloheksena 

 

20. Senyawa radikal bebas di bawah ini manakah yang paling stabil? 

A. CH3 ∙ 

B. (CH3)2CH ∙ 

C. (CH3)3C ∙ 

D. C2H5 ∙ 

E. (CH3)2CHCH2 ∙ 

Pembahasan: 

Radikal bebas yang paling stabil jika memiliki halangan sterik yang meruah (memiliki cabang yang banyak) 

dalam hal ini posisi C radikalnya merupakan atom C tersier atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. 

Urutan stabilitas radikal bebas: C tersier > C skunder > C primer. 

Jadi jawaban yang tepat adalah C. 

 

21. Tentukan urutan kereaktifan dari senyawa turunan asam karboksilat berikut: 

1. Asetamida 

2. Asetil klorida 

3. Etil asetat 

4. Anhidrida asam asetat 

A. 1 > 2 > 3 > 4 

B. 2 > 1 > 3 > 4 

C. 3 > 4 > 2 > 1 

D. 2 > 4 > 3 > 1 

E. 4 > 3 > 2 > 1 

Pembahasan: 

Urutan kereaktifan senyawa turunan asam karboksilat :  

asil halida > asam anhidrida > alkil tioester > aril esters > alkil esters > aril amida > alkil amida 

 

22. Semua senyawa berikut adalah merupakan isomer dari butanon, kecuali? 

A. t–butileter 

B. Tetrahidrofuran 

C. 2,3–epoksibutan 

D. Etil vinyl eter 

E. 1,2–butenol 
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Pembahasan: 

Isomer suatu senyawa: memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda, jumlah atom–atom 

penyusun–nya sama. Di antara alternatif yang tersedia yang bukan merupakan isomer dari butanon (C4H8O) 

adalah t–butileter. 

 

23. Manakah dari senyawa berikut yang tidak menunjukkan isomer cis–trans? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pembahasan: 

Alternatif B tidak mungkin menunjukkan isomer cis–trans karena pada sisi kiri atom C mengikat gugus 

yang mana (gugus metil) 

 

24. Dengan menggunakan pereaksi Grignard, di bawah ini senyawa mana yang dapat 

menghasilkan CH3CH2CH(OH)CH2CH3?   

A. Metil etilketon dan metil Grignard 

B. Propanon dan metil Grignard 

C. Butil Grignard dan asetaldehida 

D. Etil Grignard dan propionaldehida 

E. Krotonaldehida dan etil Grignard 

Pembahasan:  

CH3CH2CHO      +    CH3CH2MgBr    +   H2O  CH3CH2CH(OH)CH2CH3 + HOMgBr 

Propionaldehida          etil Grignard 
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25. Reaksi esterifikasi asam karboksilat dengan alkil halida dalam suasana basa akan 

menghasilkan produk akhir adalah: 

 

A.                                                               B.  

 

 

 

               

               C.           D.  

 

 

 

 

           E. 

 

 

Pembahasan: 

Pada reaksi esterifikasi selalu menghasilkan ester, namanya juga esterifikasi  Jadi jawaban yang tepat 

adalah ester, alternatif E. 

RCOOH + NaOH  RCOONa + H2O  

RCOONa + R’X  RCOOR’ + NaX 

–––––––0––––––– 
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