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MATEMATIKA IPA 

 

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 

1 sampai dengan nomor 15! 

1. Jika x,y,z adalah penyelesaian dari 

    2. log�(��) +
�

�� [(���(��� )( �))]
=  3. log��(

��

�
+

�

�
)  

Jika y=1 dan x1,x2,x3 merupakan 

penyelesaiannya dimana   x1 ≥ x2 >x3. Maka 

tentukan nilai x1-x2-x3 = …. 

a. 2 

b. 1 

c. 0 

d. -1 

e. 2 

 

2. Jumlah 50 suku pertama deret log 5 +

log 55 + log 605 + log 6655 + ⋯  adalah .... 

a. log(55����) 

b. log(55����) 

c. log(5��11����) 

d. log(25��11����) 

e. 1150 log (5) 
 

3. Dalam segitiga ABC, diketahui sudut α, β, γ 

berhadapan dengan sisi a, b, c. Jika b > c, 

maka 
���

�� �
  = …. 

a.  
���

�

� 
(� ��)

��� 
�

�
 (�)

 

b.  
���

�

� 
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��� 
�

�
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c.  
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�

� 
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��� 
�

�
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d.  
���

�

� 
(� ��)

��� 
�

�
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e. 
���

�

� 
(� ��)

��� 
�

�
 (�)

 

4. A, B, C terletak pada busur sebuah 

lingkaran∠��� =  
�

�
 dan AB : BC = 1 : √3. 

Jika busur AB adalah 1, maka keliling segitiga 

adalah…. 

a. 2π 

b.  
��� √��√�

�
 

c.  (7 + √3)
√�

�
 

 d.  
��� √��

�/�
 

 e.  
��� √��

�/√�
 

 

5. Perhatikan gambar limas beraturan T.ABCD. 

P, Q, R dan S berturut-turut adalah titik 

tengah rusuk AB, 

AD, BC dan CD. 

Nilai sinus sudut 

antara bidang 

TPQ dengan 

bidang TRS adalah 

…. 

a. 
��

��
 

b. 
��

��
 

c. 
��

��
 

d. 
�√�

��
 

e. 
�√�

��
 

 

6. Diketahui ��,�� adalah dua bilangan bulat 

berbeda yang merupakan akar-akar 
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persamaan kuadrat �� + �� + � + 1 = 0. 

Jika p dan p2 + q2 adalah bilangan-bilangan 

prima, maka nilaiter besar yang mungkin 

dari ��
���� + ��

���� adalah…. 

a. -1 

b. 2���� 

c. − 2���� 

d. 2���� 

e. − 2���� 

7. Untuk−
�

�
≤ � ≤

�

�
 jumlah n suku persamaan 

deret log cos x + log cos2 x + log cos3 x +… 

Jika log 4 = 0,602 maka persamaan tersebut 

mempunyai nilai minimum …. 

a. 
�

�
�

�

�
�� −

�

�
��0,602 

b. −
�

�
�

�

�
�� +

�

�
��0,602 

c. − �
�

�
�� +

�

�
��0,602 

d. − (�� − �) 0,602 

e. −
�

�
��� −

�

�
��0,602 

 

8. Diketahui garis i dan a berturut-turut 

dinyatakan oleh persamaan �
� + 2� 1

1 1
�= 0 

dan �
� + � 1

3 1
�= 0. Titik X dengan absis -1 

terletak pada garis i, dan titik Y dengan 

ordinat -2 terletak pada garis a. Jika p adalah 

garis yang melalui perpotongan garis i dan a, 

dan sejajar dengan garis XY, maka garis p 

dapat dirumuskan sebagai.... 

a. 2x + y = 1 

b. 2x – y = -1 

c. 2x – y = 1 

d. x + 2y = 1 

e. x – 2y = 1 

 

9. lim�→ �
�

√��� �  ����� – � �����

√� – � � – �����

=  .... 

a. 2 

b. 4 
c. 5 

d. 7 

e. 9 
 

10. Luas daerah yang diarsir pada lingkaran besar 

adalah 4 kali luas daerah lingkaran kecil. Jika 

jari-jari lingkaran 

besar adalah 
�

√�
, 

maka keliling 

lingkaran kecil 

adalah …. 

a. �
�

�
 

b. 10√5� 

c. 2√5� 

d. �
�

�
 

e. 5√2� 
 

11. Pada saat TONAM PTN setiap kelas terdiri 

dari 20 persen pria dan 25 persen wanita, 

separuh peserta pria dan seperlima peserta 

wanita menggunakan jam tangan, 15 dari 

peserta wanita mengenakan jilbab. Dan 5 

peserta mengenakan jilbab dan jam tangan. 

Jika dipilih satu peserta, berapakah peluang 

peserta tersebut adalah pria atau memakai 

jam tangan atau mengenakan jilbab? 

a. 
��

�
 

b. 
�

�
 

c. 
�

�
 

d. 
�

�
 

e. 
�

�
 

 

12. Floor function⟦�⟧ menyatakan bilangan bulat 

terbesar yang kurang dari atau sama dengan 

x. Maka tentukanlah∫ ⟦� − 1⟧
�

�
 = …. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

13. Titik(�,�) dicerminkan terhadap garis 

√3� − � + 2 = 0 dilanjutkan dicerminkan 

terhadap garis  � − � + 1 = 0 sehingga 

menghasilkan titik cerminan (��,� �). Berikut 

ini pernyataan yang benar dengan 

transformasi tersebut adalah .... 
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a. (�,�)
�����

�

��√�
,
��√�

��√�
�,

�

�
��

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� (��,� �) 

b. (�,�)
�����

�

��√�
,
��√�

��√�
�,

�

�
��

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� (��,� �) 

c. (�,�)
�����

�

��√�
,
��√�

��√�
�,

�

�
��

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� (��,� �) 

d. (�,�)
�����

�

���√�
,
���√�

���√�
�,

�

��
��

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� (��,� �) 

e. (�,�)
�����

�

���√�
,
���√�

���√�
�,

�

��
��

�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� (��,� �) 
 

14. Perhatikan gambar berikut ! 

Persegi ABCD dengan panjang sisi 10 cm. 

Lingkaran melalui titik A dan D serta 

menyinggung garis BC. Luas lingkaran 

tersebut adalah ... cm2 

a. 10� 

b. 
����

��
 

c. 
���

��
� 

d. 
���

�
� 

e. 
���

�
 

 

15. Terdapat 3 buah bilangan bulat a,b,c dan 0 <

� < � < � membentuk barisan aritmatika. 

Apabila bilangan pertama ditambah 1, 

bilangan kedua ditambah 9 dan bilangan 

ketiga dikali 2 lalu ditambah 14 akan 

membentuk suatu barisan geometri dan 

ac=16b+1. Berapa jumlah barisan aritmatika 

dan geometri yang terbentuk? 

a. 102  d. 149 

b. 134  e. 161 

c. 138 

 

FISIKA 

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 

16 sampai dengan nomor 25! 

16. Diketahui berat balok B 160 pon dengan 

koefisien gesek statis antara balok dengan 

meja sebesar 0,15. Tentukan berat maksimal 

balok A agar sistem dalam keadaan setimbang 

! (g = 10 m/s2 ; 1 pon = 0,5 kg )  

 

 

 

 

a. 12 kg 

b. 16 kg 

c. 20 kg 

d. 24 kg 

e. 28 kg 

 

17. Sebuah benda( m = 0,2 kg ) dijatuhkan dari 

keadaan diam di posisi A , kemudian 

bergerak dalam lintasan ¼ lingkaran menuju 

B tanpa gesekan. Kemudian benda bergerak  

dari B ke C di atas lantai kasar( µk = 0,4 ), 

sehingga benda berhenti di C. Tentukanlah 

jarak BC ! g = 10 m/s2 

 

 

 

 

 

a. 3 m 

b. 5 m 

c. 4 m 

d. 6 m 

e. 2 m 

 

18. Sebuah benda massa m = 1,5 kg tergantung 

di ujung tali ( panjang L = 225 cm ) diatas 

sebuah kendaraan bak terbuka ( seperti 

gambar ). Mula – mula kendaraan bergerak 

dengan kecepatan �� ( gambar a ). Jika 

setelah menabrak dinding kendaraan berhenti 

dan massa m terayun sebesar � =  37�  

(gambar b). Maka kecepatan �� adalah…. 

a. 2,0 m/s 

b. 2,5 m/s 

c. 3 m/s 

d. 3,5 m/s 

A
 

B
 

C
 

R = 1,6 m
 

 

B 

A 

 450 
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e. 4,0 m/s 

 

19. Terdapat tiga buah drum yang disusun 

seperti gambar dibawah, masing drum 

memiliki jari – jari 60 cm, 60 cm , dan  40 cm 

drum kecil berada diatas drum besar . Massa 

drum kecil adalah m , massa drum besar 

masing M, percepatan gravitasi g. Besar gaya 

yang dilakukan oleh salah satu drum besar 

terhadap drum kecil adalah …. 

a. 
� ��

�
 

b. 
� ��

�
 

c. 
� ��

�
 

d. 
� ��

�
 

e. 
� ��

�
 

20. Suatu zat radioaktif bergerak dengan laju 0,8� 

terhadap pengamat yang diam. Pengamat 

mencatat perubahan jumlah zat radioaktif 

menjadi setengahnya ketika jarak yang 

ditempuhnya adalah  800 m. Waktu paruh zat 

tersebut adalah… (kecepatan cahaya = 3.108 

m/s) 

a. 1×10-6 s 

b. 2×10-6 s 

c. 3×10-6 s 

d. 4×10-6 s 

e. 5×10-6 s 

 

21. Dua buah gelombang menjalar dalam arah 

yang berlawanan. Fungsi gelombang pertama 

adalah Y1 = 2 sinπ (2x+4t) dan Y2= 2 sinπ 

(2x-4t). Kedua gelombang tadi mengalami 

interferensi saat x = 0,25 m dan t = 0,5 s. 

Berapa simpangan yang mungkin terjadi pada 

saat itu ? 

a. 2 m 

b. 3 m 

c. 4 m 

d. 5 m 

e. 6 m 

 

22. Lumpur Lapindo Brantas di Porong, Jawa 

Timur berasal dari resevior yang berada pada 

kedalaman sekitar 2 km di bawah permukaan. 

Lumpur dari kedalaman tersebut bergerak 

keluar melalui lubang pengeboran vertikal 

dan menyembur hingga ketinggian 30 meter 

di atas permukaan tanah dengan tekanan 

awal sebesar 1000 Pa. Jika massa jenis lumpur 

(� =  1 �� ���⁄ ), Tentukanlah tekanan 

dipermukaan atas resevior ( anggap gravitasi 

di kedalaman 2 km sama dengan di 

permukaan ) ! 

a. 21,3 kPa 

b. 21 kPa 

c. 20,7 kPa 

d. 20,4 kPa 

e. 20 kPa 

 

23. Dua muatan titik − 125 �� masing diletakkan 

di titik A dan B seperti tampak pada gambar   

Jarak antara A dan B adalah 60 cm ( AO = 

OB ). Diletakkan sebuah muatan ( q ) dititik 

G yang berjarak 40 cm dari O  dan benda 

tersebut bermassa 0,1 gram dan ternyata 

muatan diam. Tentukanlah nilai muatan 

tersebut ( qg ) (Konstanta dalam muatan 

listrik k = 
�

����
 ; g = 10 m/s2) 

a. 
��

���
 C 

b. 
�

���
 C 

c. 
�

���
 C 

d. 
�

����
 C 

e. 
�

��� ��
 C 

 

24. Dua buah logam, pertama Alumunium 

bermassa x, bersuhu 1800C. Dengan kalor 

jenis sebesar 900 J/kg0C. Logam kedua 

bermassa 500 gram, kalor jenisnya 600 

J/kg0C, bersuhu 3800C. Dan es krim 

bermassa y, bersuhu 00C. memiliki kalor 

A B 

G 

O 

�� �� 

m 

 g
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Lebur  300 kJ/kg. Dimasukkan ke dalam 

wadah berisi 5 liter air  bersuhu 250C dengan 

kalor jenis 4200 J/kg0C. Seluruh es mencair 

dalam wadah. Mencapai kesetimbangan pada 

suhu 300C ( Asumsi wadah air adiabatik ). 

Berapa x : y ? 

a. 
�

�
   d. 

��

�
 

b. 
��

�
   e. 

��

��
 

c. 
�

�
 

 

25. Sebuah electron dengan massa 9 � 10��� �� 

dan muatan listrik − 1,6 � 10��� � , lepas 

dari katode menuju ke anode yang jaraknya 2 

cm. Jika kecepatan awal electron 0 dan beda 

potensial antara anode dan katode 180 V, 

maka hitunglah kecepatan elekctron akan 

dari katode ke anode ! 

a. 0,65 � 10��/� 

b. 7,5 � 10��/� 

c. 8 � 10��/� 

d. 9 � 10��/� 

e. 1,0 � 10��/� 
 

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor 

26 sampai dengan nomor 27! 

26. Pada mikroskop benda yang hendak diamati 

harus diletakkan di antara titik fokus dan 

pusat lensa okuler. 

 SEBAB 

Lensa okuler mikroskop berfungsi sebagai lup 

 

27. Usaha menggelinding roda bernilai nol jika 

roda menggelinding dengan kecepatan linier 

 SEBAB 

Usaha merupakan perkalian antara gaya dan 

perpindahan 

 

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 

28 sampai dengan nomor 30! 

28. Dua buah cermin diletakkan saling berhadapan 

dengan sumbu utama saling berimpit dan 

terpisah pada jarak 100 cm. Cermin pertama 

merupakan cermin cekung dengan jari-jari 

kelengkungan 60 cm, sedangkan cermin kedua 

merupakan cermin cembung dengan jari-jari 

kelengkungan 20 cm. Suatu objek setinggi 10 

cm diletakkan di depan cermin pertama pada 

jarak 45 cm. Jika bayangan pertama kali 

dibentuk oleh cermin pertama, ... 

1. Bayangan oleh cermin pertama bersifat 

maya, tegak, dan diperkecil. 

2. Benda untuk cermin kedua bersifat maya. 

3. Perbesaran total yang terjadi adalah 0,20. 

4. Sifat bayangan akhir yang terbentuk maya, 

tegak, dan diperkecil. 

 

29. Di sekitar kawat berarus listrik timbul medan 

magnet. Jika kawat berarus ini diletakkan di 

daerah medan magnet akan timbul suatu 

gaya. Jika dua buah kawat listrik diletakkan 

sejajar dengan jarak sebesar a maka.. 

1. Jika arah arusnya sama, kedua kawat akan 

tolak menolak 

2. Jarak sebesar a tidak berpengaruh 

terhadap besar gaya yang ditimbulkan 

3. Jika arah arusnya berbeda , kedua kawat 

akan tarik menarik 

4. Jika arah arusnya keatas maka arah 

medan magnetnya keluar 

30. Empat bola lampu identik A, B, C, dan D 

disusun dalam rangkaian seperti ditunjukkan 

oleh gambar berikut ini. Hambatan dalam 

nol 

 

Pada rangkaian ini terjadi…. 

1) Lampu A paling terang 

2) Arus yang mengalir pada B sebesar 144/R 

3) Hambatan total 5R/3 

4) Lampu C paling terang 
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KIMIA 

 

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 

31 sampai dengan nomor 40! 

31. Sulfit digunakan dalam industry wine sebagai 

antioksidan dan antimicrobial agent. Akan 

tetapi sulfit diidentifikasikan sebagai penyebab 

reaksi alergi pada penderita asma. FDA 

menetapkan pemberian tanda pada sulfit 10 

ppm atau lebih. Analisis sulfit pada wine 

menggunakan “Ripper Method” dimana 

larutan standar iodine (dibuat dengan reaksi 

antara iodat dan ion iodide) digunakan untuk 

menitrasi sampel wine.  

Iodine dibentuk melalui reaksi 

IO3- + 5I- + 6H+ → 3I2 + 3H2O 

Iodine dalam larutan dibentuk dengan 

menambah I- berlebih membentuk I3-. Dalam 

titrasi, sulfit diubah menjadi SO2 melalui 

asidifikasi. Reaksi selama tirasi adalah 

SO2 + I3- + 2H2O → SO42- + 3I- + 4H+ 

Amilum diteteskan pada sampel wine untuk 

mendeteksi titik akhir titrasi. 0,0421 g NaIO3 

dilarutkan dalam asam encer dan NaI 

berlebih, sampai volumenya 100 ml. 50 ml 

sampel wine diasidifikasi dan dititrasi dengan 

larutan yang mengandung iodine. Larutan 

iodine yang diperlukan sebanyak 2,47 ml. 

Bila densitas wine 0,96 gr/ml, berapa 

persentase SO2 dalam wine? (Ar I= 127, Na= 

23, O= 16, S= 32) 

a. 2,016 x 10-3 % 

b. 2,016 x 10-2 % 

c. 2,1 x 10-3 % 

d. 2,1 x 10-2 % 

e. 4,2 x 10-2 % 

 

32. Perhatikan reaksi berikut:  

(C6H5)2(NH2)2 + I2 →  (C6H5)2N2 + 2HI  

 

Dalam sebuah wadah bervolume 5 liter, 10 

mol (C6H5)2(NH2)2 direaksikan dengan 8 mol 

I2 pada suhu tertentu. Setelah (C6H5)2(NH2)2 

terurai sebanyak 70%, laju reaksinya 

menjadi…  

a. 2,52 x 10-5 M/s 

b. 3,15 x 10-6 M/s 

c. 2,52 x 10-7 M/s 

d. 3,15 x 10-5 M/s 

e. 5,04 x 10-7 M/s 

 

33. Sebanyak 1,89 gram asam oksalat dihidrat 

dilarutkan dalam air, larutan ini direaksikan 

dengan 2,94 gram kalium dikromat 

menghasilkan gas karbondioksida dan ion 

kromium (III). Kemudian, ke dalam larutan 

hasil reaksi tersebut ditambahkan 5,52 gram 

kalium oksalat hidrat, sehingga ion Cr3+ 

mengendap, mengendap sebagai kompleks 

kaliumtris(oksalato)kromat(III)trihidrat, 

K3[Cr(C2O4)3].3H2O. Berapa massa 

senyawa kompleks K3[Cr(C2O4)3].3H2O 

yang terbentuk? (Ar H=1, Ar C=12, Ar 

O=16, Ar K=39, Ar Cr=52) 

a. 9,74 g 

b. 4,87 g 

c. 14,61 g 

d. 24,35 g 

e. 73,05 g 

 

34. Perhatikan diagram berikut ini: 

 

Berdasarkan diagram diatas, berikut ini 

manakah yang menjelaskan apa yang akan 

terjadi terhadap konsentrasi Ni2+, Cl2 dan 

Cl-, serta massa elektroda  Ni dan Pt 

seiring dengan digunakannya sel sebagai 

pembangkit arus listrik spontan pada 25oC? 
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35. Kadar besi(II) dalam sebuah mineral 

ditentukan dengan melarutkan 5 g mineral 

menjadi 100 mL larutan. Larutan tersebut 

dicampur dengan 50 mL KMnO4 0.500 M. 

kelebihan KMnO4 kemudian dititrasi dengan 

larutan H2C2O4 0.500 M dan membutuhkan 

38.5 mL. Berapa persen berat besi dalam 

mineral? (Ar Fe= 56) 

a. 97 % 

b. 80% 

c. 75% 

d. 67% 

e. 58% 

 

36. Chlorobenzena, C6H5Cl, yang merupakan 

bahan baku untuk sintesa berbagai senyawa 

organo-klor, dapat dibuat melalui proses 

klorinasi benzena, C6H6 dengan katalis FeCl3. 

Mekanisme reaksi katalitik klorinasi benzena 

melibatkan proses reaksi asam basa 

Lewis, yang langkah reaksinya adalah sebagai 

berikut: 

Step 1 : Cl2 + FeCl3 ⇄ FeCl5 (atau Cl+FeCl4-) 

Step 2 :C6H6 + Cl+FeCl4- ⇄ C6H6Cl+ + FeCl4- 

Step 3 : C6H6Cl+ ⇄ C6H6Cl + H+ 

Step 4: H+ + FeCl4- →HCl + FeCl3.  

Pernyataan yang SALAH adalah… 

a.  Bentuk FeCl4- adalah tetrahedral  

b. Pada step 2, yang merupakan asam adalah 

Cl+FeCl4- 

c. C6H6Cl+ merupakan asam 

d. Semua step merupakan reaksi asam basa 

Lewis  

e. Salah satu basa Lewis pada reaksi di atas 

adalah FeCl4- 

 

37. Reaksi penguraian PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2 

terjadi pada temperatur 200 oC. Tekanan 

awal reaksi sebesar 1.4 atm, dan pada 

kesetimbangan, 0.4 atm Cl2 terukur. 

Berapakah tekanan total sistem bila pada 

awal reaksi terdapat 2.4 atm PCl5 dan 0.4 

atm Cl2? 

a. 1.8 atm 

b. 2.6 atm 

c. 2.7 atm 

d. 3.0 atm 

e. 3.2 atm 

 

38. Dalam suatu ruangan tertutup, bila padatan 

CaCO3 dipanaskan akan membentuk 

kesetimbangan : 

CaCO3 (s) → CaO(s) + CO2 (g) 

 ∆H°=+179 kJ/mol 

Ke dalam ruang hampa yang volumenya 10 L 

dimasukkan padatan CaCO3 (100 g/mol) dan 

CaO (56 g/mol) masing masing sebanyak 0,1 

mol, dan kemudian dipanaskan pada 385 K. 

Sesudah tercapai kesetimbangan ternyata 

diperoleh tekanan, PCO2 = 0,300 atm. 

Nilai Kp dan Kc pada suhu 385 K adalah…. 

a. 0,09 ; 2,85 10-3  

b. 0,09 ; 9,50 10-3  

c. 0,09 ; 2,85 10-2 

d. 0,3 ; 2,85 10-3  

e. 0,3 ; 9,50 10-3 

 

39. Toluena atau fenilmetana adalah hidrokarbon 

aromatik yang digunakan secara luas dalam 

stok umpan industri dan juga sebagai pelarut. 

Toluena mudah sekali terbakar dan menjadi 

bahan pembuat TNT yang daya ledaknya 

tinggi. Toluena (C7H8) bila direaksikan 

dengan Cl2/FeCl3 kemudian direaksikan 

dengan HNO3/H2SO4 akan menghasilkan …. 

a. 2-kloro-3-nitrotoluena 

b. 2-kloro-4-nitrotoluena 

c. 3-kloro-5-nitrotoluena 

d. 3-kloro-4-nitrotoluena 

e. 3-kloro-6-nitrotoluena 

 

40. Benzocaine adalah anastesi lokal yang biasa 

digunakan sebagai pereda nyeri atau obat 

batuk. Benzocaine dapat dibuat dari toluena 

dengan beberapa proses kimia sederhana 

seperti pada gambar berikut: 

N

o 

Konsentrasi 

Ni2+ 

Konsentrasi 

Cl2 

Konsentrasi 

Cl- 
Massa 

elektroda 

Ni 

Massa 

elektroda 

Pt 

a. Berkurang Bertambah Berkurang Berkurang Tetap 

b. Berkurang Bertambah Bertambah Bertambah Berkurang 

c. Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah 

d. Berkurang Tetap Tetap Bertambah Tetap 

e. Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Tetap 
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CH3 CH3

O2N

CH3

NH2

CO2H

NH2 NH2

CO2Et
A         B       C        D

 (Et = gugus etil) 

 

 Pereaksi A, B, C, dan D adalah.... 

 

a. A = HNO2/H2SO4, B = H2, C = O2, D = 

EtOH/H+ 

b. A = HNO3/H2SO4, B = Zn/NaOH, C = 

KMnO4/OH-, D = EtOH/OH- 

c. A = HNO3/H2SO4, B = Zn/HCl, C = 

CrO2Cl2, D = EtOH/H+ 

d. A = HNO2/H2SO4, B = AlCl3, C = 

K2Cr2O7/H+, D = EtOH/OH- 

e. A = HNO3/H2SO4, B = Sn/HCl, C = 

KMnO4/H+, D = EtOH/H+ 

 

 

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor 

41 sampai dengan nomor 42! 

 

41. Asam mevalonat merupakan senyawa antara 

dalam biosintesis kolesterol. Asam ini 

mempunyai beberapa gugus fungsi yang 

berkaitan dengan aktivitasnya. Asam 

mevalonat dapat diesterifikasi baik 

menggunakan asam etanoat maupun etanol 

dengan adanya suasana asam. 

  SEBAB  

Memiliki gugus –OH dan gugus karboksilat  

 

42. Diberikan data tahapan energi ionisasi suatu 

unsur X (kJ/mol): 578; 1820; 2750; 11600. 

Unsur X tersebut membentuk senyawa XO2. 

  SEBAB 

Unsur X berada pada golongan IV A 

 

 

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 

43 sampai dengan nomor 45! 

43. Methanol adalah suatu senyawa alcohol yang 

dapat digunakan sebagai bahan bakar 

kendaraan bermotor. Jika diketahui kalor 

pembakaran CH3OH(l) adalah -726 kJ/mol, 

kalor pembentukan CO2(g) dan H2O(l) 

masing-masing adalah -393.5 kJ/mol dan -

285.8 kJ/mol, maka berdasarkan data 

tersebut pernyataan berikut yang benar 

adalah …. (Ar H= 1, C= 12, O= 16) 

(1) Pembakaran 320 gram CH3OH(l) 

melepaskan kalor sebesar 7260 kJ 

(2) Penguraian CO2(g) menjadi unsur-

unsurnya membutuhkan kalor sebesar 

393.5 kJ/mol 

(3) Pembentukan 36 gram H2O(l) dari unsur-

unsurnya melepaskan kalor sebesar 571.6 

kJ 

(4) Kalor pembentukan methanol adalah -

293.1 kJ/mol 

 

44. Padatan MgCO3 bila didiamkan dalam ruang 

tertutup akan terurai sesuai reaksi 

kesetimbangan berikut ini: 

MgCO3(s) →  MgO(s) + CO2(g) 

Pada temperatur 25 ℃ nilai Kp reaksi 

tersebut adalah 3 x 10-9. Berikut ini adalah 

data entalpi pembentukan senyawa senyawa 

yang berada dalam kesetimbangan tersebut 

pada temperatur 25 ℃: 

Senyawa ∆Hof,kJ/mol 

MgO(s) -601,7 

CO2(g) -393,5 

MgCO3(s) -1095,8 

(1) ∆Horeaksi pemanasan tersebut sebesar 

+100,6 kJ 

(2) Terbentuk CO2 saat temperatur 

kesetimbangan 303 ℃ 

(3) Tekanan parsial CO2 ketika tercapai 

kesetimbangan 3 x 10-9 atm 

(4) Pada temperatur 25 ℃ MgCO3 

cenderung tidak terurai 

 

45. Setiap tahunnya dibutuhkan ribuan ton 

kalium permanganat. Di industri, secara 

komersial garam kalium permanganat 

(KMnO4) diproduksi dengan cara 

mengelektrolisis larutan kalium manganat 
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(K2MnO4). Sebanyak 1000 liter kalium 

manganat yang konsentrasinya 0,5 M 

dielektrolisis selama 96 jam dengan kuat arus 

12 Ampere. Asumsi volume larutan tetap. 

(1) pH larutan menjadi 5,6  

(2) Setelah dielektrolisis, larutan akan 

bersifat basa  

(3) KMnO4 merupakan reduktor 

(4) konsentrasi K2MnO4 setelah elektrolisis 

adalah 0,457 M  

 

 

BIOLOGI 

  

Gunakan PETUNJUK A untuk menjawab soal nomor 

46 sampai dengan nomor 54! 

46. Berikut ini yang merupakan komponen yang 

tidak diperlukan dalam proses replikasi DNA 

secara in vivo adalah .... 

a. DNA polimerase 

b. dAMP, dTMP, dCMP, dGMP 

c. RNA polimerase (primase) 

d. DNA template 

e. Protein yang mencegah bergabungnya dua 

rantai induk pada saat replikasi 

 

47. Enzim amilase dapat memutus tautan 

glikosidik di antara monomer-monomer 

glukosa hanya jika monomer tersebut 

berbentuk . Manakah di antara berikut ini 

yang dapat diuraikan oleh amilase? 

a. Glikogen, pati, dan amilopektin 

b. Glikogen dan selulosa 

c. Selulosa dan kitin 

d. Pati dan kitin 

e. Pati, amilopektin, dan selulosa 

 

48. Manakah di antara pasangan sekuens basa 

berikut yang dapat membentuk bagian 

pendek pada heliks ganda DNA normal? 

a. 5’-purin-pirimidin-purin-pirimidin-3’ 

dengan 3’-purin-pirimidin-purin-pirimidin-

5’ 

b. 5’-AGCT-3’ dengan 5’-TCGA-3’ 

c. 5’-GCGC-3’ dengan 5’-TATA-3’ 

d. 5’-ATGC-3’ dengan 5’-GCAT-3’ 

e. Semua pasangan di atas benar 

49. Enzim yang menguraikan DNA mengkatalisis 

hidrolisis ikatan kovalen yang menggabungkan 

nukleotida-nukleotida. Apa yang akan terjadi 

pada molekul DNA yang diberi perlakuan 

dengan enzim ini? 

a. Kedua untai pada heliks ganda akan 

memisah 

b. Tautan fosfodiester di antara gula-gula 

deoksiribosa akan putus 

c. Purin akan terpisah dari gula deoksiribosa 

d. Pirimidin akan terpisah dari gula 

deoksiribosa 

e. Semua basa akan terpisah dari gula 

deoksiribosa 

 

50.  Hormon ini adalah hormon peptida yang 

disintesis oleh sel – sel paraventrikular 

nukleus dari hipotalamus. Apabila disekresikan 

ke darah, hormon ini akan berikatan pada sel 

– sel otot polos dari kelenjar mamae. Dari 

keterangan tersebut maka hormon yang 

dimaksud adalah .... 

a. Prolaktin 

b. Estrogen 

c. ADH 

d. Oksitosin 

e. Progesteron 

 

51.  Manakah dari pertanyaan di bawah ini yang 

paling tepat dalam mendeskripsikan peran 

detritivor dalam siklus karbon ? 

a. Merupakan mikroorganisme yang 

memisahkan senyawa organik dari materi 

yang telah mati 

b. Merupakan jamur yang menggunakan 

pencernaan ekstra-seluler untuk 

memisahkan senyawa organik dari materi 

yang telah mati 

c. Merupakan organisme yang memakan 

kotoran makhluk hidup 

d. Merupakan hewan yang memperluas 

permukaan materi – materi yang sudah 

mati untuk dekomposer 

e. Merupakan hewan yang memisahkan 

senyawa organik dari materi yang telah 

mati 
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52.  Plastida memiliki kesamaan dengan    

mitokondria dalam hal .... 

a. Penyimpanan karbohidrat, lemak, dan 

protein 

b. Mensintesis pigmen hijau, merah, dan 

kuning 

c. Ditemukan dalam organisme fotosintetik 

d. Mengandung DNA, RNA, dan ribosom 

e. Memiliki fungsi seperti mitokondria 

 

53. Pada fotosintesis nonsiklik terjadi pemecahan 

molekul air yang membebaskan oksigen dan 

hidrogen yang diikat oleh molekul akseptor. 

Berikut ini manakah yang merupakan 

akseptor hidrogen? 

a. Flavin Adenin Dinukleotida (FAD) 

b. Nikotiamin Adenin Dinukleotida (NAD) 

c. Nikotiamin Adenin Dinukleotida Fosfat 

(NADP) 

d. Asam Fosfoenolpiruvat (PEP) 

e. Ribulose difosfat (RDP) 

 

54. Suatu daerah memiliki 2000 jumlah penduduk 

dengan komposisi golongan darah sebagai 

berikut. Golongan darah A berjumlah 800 

penduduk, golongan darah B berjumlah 540 

penduduk, dan golongan darah AB berjumlah 

480 penduduk. 

Jumlah penduduk yang memiliki golongan 

darah B heterozigot adalah sebanyak .... 

a. 180 penduduk 

b. 480 penduduk 

c. 540 penduduk 

d. 600 penduduk 

e. 800 penduduk 

 

Gunakan PETUNJUK B untuk menjawab soal nomor 

55 sampai dengan nomor 56! 

55. Molekul sinyal larut-lipid, misalnya 

testosteron, melintasi membran semua sel, 

tetapi hanya memengaruhi sel. 

SEBAB 

Hanya sel target yang memiliki enzim-enzim 

sitosol yang mentransduksi testosteron. 

 

56. Agroekosistem merupakan ekosistem buatan 

yang stabil. 

SEBAB 

Agroekosistem memunyai komunitas 

bersifat monokultur dan tingkat 

keanekaragamannya rendah. 

 

Gunakan PETUNJUK C untuk menjawab soal nomor 
57 sampai dengan nomor 60! 

57. Rekayasa genetik dapat dilakukan dengan 
mengganti materi genetik sel mikroba dengan 
materi genetik lain yang diinginkan. Agar 
materi genetik lain tadi dapat mengambil alih 
metabolisme sel mikroba, materi genetik sel 
mikroba yang diganti tersebut adalah ... 
1) rRNA 

2) mRNA 

3) tRNA 

4) DNA 

 

58. Hormon yang konsentrasinya meningkat 

sebelum terjadi ovulasi adalah ... 

1) Folicle Stimulating Hormone (FSH) 

2) Luteinizing Hormone (LH) 

3) Estrogen 

4) Progesteron 

 

59. Kerusakan pada berbagai bagian nefron akan 

mempengaruhi fungsi ginjal. Berikut ini adalah 

pernyataan yang berhubungan dengan 

kerusakan bagian nefron dan gangguan yang 

akan ditimbulkan pada fungsi ginjal, kecuali... 

1) Kerusakan pada aparatus 

jukstaglomerulus akan memengaruhi laju 

filtrasi darah di glomerulus sehingga akan 

memengaruhi produksi urin. 

2) Kerusakan pada tubulus proksimal akan 

menghasilkan urin yang sangat encer. 

3) Kerusakan pada duktus pengumpul 

menyebabkan ginjal tidak mampu 

menghasilkan urin yang pekat. 

4) Kerusakan pada lengkung Henle 

menyebabkan urin tidak mengandung 

protein dan gula. 
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60. Pernyataan ini yang tidak sesuai dengan 

makna kromosom homolog adalah... 

1) Terdapat pada kromosom laki-laki 

2) Terlihat mirip dalam kariotipe organisme 

3) Selalu mengandung informasi genetik yang 

identik 

4) Membawa gen untuk sifat yang sama pada  

 

 

 

 


