
Soal Stoikiometri Kimia 

1. Tentukanlah jumlah mol dari : 

a. 3,01x1021 partikel NaCl 

b. 0,224 liter gas CO2 (STP) 

c. 14 gram NaOH (Ar Na : 23 ; O : 16 ; H : 1) 

d. 100 ml larutan NaNO3 0,15 M 

2. Tentukan massa dari : 

a. 0,5 mol CaSO4 

b. 0,04 mol Pb(NO3)2 

c. 1,505x1022 partikel MgCl2 

3. Pada pembakaran sempurna 1 liter gas CxHy pada STP dibutuhkan 3 liter gas 

oksigen dan menghasilkan 2 liter gas karbondioksida. Tentukan rumus molekul dari 

senyawa tersebut! 

4. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH2O. Diketahui bahwa mara molekul 

dari senyawa tersebut adalah 150. Tentukan rumus molekul dari senyawa 

tersebut!! 

5. Dalam 7,5 gram suatu hidrokarbon (senyawa C dg H) terdapat 6 gram karbon dan 

sisanya hydrogen. Massa molekul relative senyawa tersebut adalah 30. Tentukan 

rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut! Ar C : 12, H : 1 

6. Hitunglah massa dan kadar unsur-unsur penyusun senyawa dalam 100 gram 

senyawa Ca(NO3)2!! Ar Ca : 40 ; N : 14 ; O : 16 

7. Hemoglobin dengan massa molekul relative 68.000 mengandung 0,33% besi. 

Hitunglah jumlah atom besi dalam molekul hemoglobin tersebut!! Ar Fe : 56 

8. Dalam reaksi pembakaran gas butana (C4H10) terbentuk gas CO2 sebanyak 20 liter 

dan gas H2O tentukan perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi 

tersebut!! 

9. Logam perak sebanyak 10,8 gram bereaksi dengan larutan asam klorida 

menghasilkan padatan perak klorida dan gas hydrogen. Tentukan massa endapan 

yang terbentuk!! Ar Ag : 108; Cl : 35,5; H : 1 

10. Dalam suatu wadah, sebanyak 50 ml larutan HCl 0,2 M bereaksi dengan 25 ml 

larutan Ca(OH)2 0,4 M. tentukan : 

a. Pereaksi pembatas 

b. Jumlah pereaksi sisa 

c. Massa endapan yang terbentuk Ar Ca : 40 ; H : 1 ; Cl : 35,5 ; O : 16 

11. 2 gram logam tembaga bereaksi dengan 50 mL asam sulfat 0,03 M menurut reaksi: 

Cu (s) + H2SO4 (aq)  CuSO4 (aq) + H2O (l) 

Berapakah massa garam yang dihasilkan?? Ar Cu : 63,5 ; S : 32 ; O : 16 

12. 2 mol gas NH3 dan 3 mol gas O2 bereaksi menurut persamaan berikut: 

NH3 (g) + O2 (g)  NO (g) + H2O (g) belum setara 

a. Berapa mol gas NO yang terbentuk?? 

b. Berapa volume uap air yang dihasilkan?? 


