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KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Kimia Industri (4 Tahun)
Kode : 1618
Alokasi Waktu : 120 menit

No. Kompetensi Indikator

1 Menerapkan Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan
Hidup (K3LH)

Menentukan syarat-syarat  penanganan
bahan-bahan kimia beracun
Menentukan  tindakan  pengendalian
resiko
Menentukan macam-macam Alat
Pelindung Diri (APD)

2 Menerapkan teknik dasar pekerjaan
laboratorium kimia

Mengkategorikan  peralatan dasar
laboratorium kimia
Menentukan hasil reaksi yang terjadinya
pada suatu  industri kimia
Menghitung jumlah bahan kimia yang
dibutuhkan  untuk membuat larutan
dengan konsentrasi tertentu

3 Menggunakan alat pemadam api Menentukan fungsi dari alat pengaman dan
detektor bahaya kebakaran
Menentukan cara-cara pemeriksaan Alat
Pemadam Api Ringan (APAR)  sesuai
dengan bahan jenis alat pemadam api

4 Melaksanakan pengolahan limbah
padat non B-3

Menentukan cara-cara penanganan limbah
padat non B3

5 Membaca skala ukur instrumen lokal Membaca hasil pembacaan skala ukur
instrument lokal

6 Membaca diagram alir proses
industri

Menentukan bentuk-bentuk simbol
peralatan proses dan bejana
Menganalisis aliran materi proses kimia
secara  fisika  dan kimia  pada beberapa
industri pengolahan

7 Mengoperasikan peralatan grinding
dan sizing

Menentukan prinsip mekanik pengecil
ukuran
Mengidentifikasi ukuran alat pengayakan
(sizing)

8 Mengoperasikan peralatan penukar
panas sederhana

Menentukan mekanisme  perpindahan
panas secara konveksi, konduksi dan
radiasi
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Menghitung laju perpindahan panas secara
konduksi, konveksi dan radiasi
Menghitung neraca panas energi pada
aliran panas searah dan berlawanan arah

9 Melaksanakan proses kimia dengan
reaksi netralisasi pada industri kecil-
menengah

Menentukan reaksi netralisasi yang terjadi
pada proses industri

10 Melaksanakan proses kimia dengan
reaksi katalitik pada industri kecil-
menengah

Menentukan katalis pada proses industri
Menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi laju reaksi

11 Mengoperasikan peralatan distilasi Menentukan tipe-tipe distilasi yang sesuai
dengan fungsinya
Menganalisis neraca massa pada proses
distilasi

12 Melaksanakan proses ekstraksi
mengikuti SOP

Menentukan  pelarut yang cocok dengan
bahan yang akan diekstrak
Menerapkan proses ekstraksi
Memperkirakan kadar ekstrak dan rafinat

13 Mengoperasikan peralatan absorpsi
dan adsorpsi mengikuti SOP

Menentukan fungsi proses adsorbsi
diberbagai proses  industri
Menghitung neraca masa sederhana pada
proses absorbsi secara fisika

14 Mengoperasikan peralatan penukar
ion sederhana

Menentukan jenis-jenis dan fungsi  resin
Menentukan  faktor-faktor yang
mempengaruhi proses ion excahanger

15 Melaksanakan proses elektrolisis Menentukan massa logam hasil proses
elektrolisis

16 Mengoperasikan peralatan evaporasi Menentukan tipe-tipe evaporator
Memilih industri yang menggunakan
proses evaporasi
Menentukan jumlah aliran masa masuk
dan keluar evaporator

17 Mengoperasikan peralatan filtrasi
mengikuti SOP

Menentukan kriteria dan faktor yang harus
diperhatikan dalam pemilihan alat filtrasi
Menentukan macam-macam media filter
berdasarkan sifat bahan yang difiltrasi dan
kontruksi alat filtrasi

18 Melaksanakan pengolahan limbah
cair

Menerapkan pengolahan air limbah secara
fisika, kimia, dan biologi

19 Melaksanakan proses pencampuran
(mixing) bahan kimia

Menentukan jenis-jenis campuran
Memilih alat pencampur sesuai
karakteristik bahan yang akan dicampur
Menghitung neraca masa  mixing

20 Melaksanakan proses sublimasi
mengikuti prosedur kerja

Menentukan jenis-jenis bahan yang bisa
disublimasi
Menentukan faktor-faktor yang
mempengaruhi proses sublimasi


