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BIOLOGI 

 

1. Diantara pilihan di bawah ini, yang berperan dalam kontraksi otot adalah….. 

1. aktin 

2. kolesterol 

3. myosin 

4. lemak 

 

2. Peningkatan daya tahan arteri (increased arteriolar resistance) berhubungan erat dengan 

terjadinya penyakit tekanan darah tinggi. Di antara faktor-faktor ini yang paling 

berkontribusi dengan peningkatan daya tahan arteri adalah 

a. Panjang saluran darah 

b. Tingkat kekentalan darah 

c. Diameter saluran darah 

d. Jumlah leukocyte 

e. Denyut jantung 

 

3. Histon adalah protein kecil bersifat basa yang berasosiasi dengan molekul DNA untuk 

membentuk kromosom. Terdapat 5 macam histon dalam sel eukariot: H1, H2A, H2B, 

H3 and H4.  Pembentukan struktur kromosom yang mana yang diinisiasi oleh Histon 

H1?   

a. Telomere 

b. Nucleosome fiber (10-nm fiber) 

c. 30-nm fiber 

d. Looped domains 

e. Centromere 

 

4. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur volume darah mamalia adalah 

dengan menggunakan isotop iodine (
123

I). Isotop ini memiliki waktu paruh (half-life 

time) 13 jam. Dalam suatu percobaan untuk mengukur volume, 10 mL larutan isotop 

disuntikkan. Aktivitas dari larutan ini adalah 2mSv. Setelah 13 jam, 10 ml darah diambil 

dan didapatkan aktivitas dari larutan adalah 0.0025mSv. mSv adalah satuan untuk massa 

dari isotop. Massa isotop dikali dengan volume isotop awal, dan hasilnya akan selalu 

sama dengan massa isotop dikalikan dengan volume isotop setelah waktu tertentu. 

Berdasarkan data ini maka volume darah hewan tersebut adalah 

a. 10.0 L 

b. 8.0 L 

c. 4.0 L 

d. 2.5 L 

e. 1.25 L 

 

5. Seorang dokter memberi perlakuan mutagen kimia pada tanaman biru yang homozigot.  

Tiga mutan resesif berbunga putih dipilih: wf1,wf2, dan wf3.  Dia melakukan 

persilangan antara mutan-mutan tersebut: wf1 x wf3 menghasilkan F2 berbunga putih 

semua; wf2 x wf3 menghasilkan F2 berbunga biru dan putih dengan rasio 9:7.  

Berdasarkan data di atas, pernyataan yang mana yang TIDAK BENAR? 



 

 

(A) wf1 dan wf3 tidak dapat saling berkomplementasi. 

(B) wf2 dan wf3 dapat saling berkomplementasi. 

(C) wf1 dan wf3 berada pada lokus yang sama. 

(D) wf2 dan wf3 tidak berada pada lokus yang sama. 

(E) F1 hasil persilangan wf1 and wf2, akan menghasilkan bunga putih semua 

 

6. Pernyataan yang benar tentang reflex akomodasi adalah 

a. Dipengaruhi saraf simpatis 

b. Zonula zinii tegang 

c. M Ciliaris relaxsasi 

d. Pada umumnya diertai midriasis 

e. Dibawah pengaruh N. Edinger Westhpal 

 

7. Buta warna adalah kelainan genetic yang terpaut x resesif. Jika seorang wanita 

heterozigot untuk buta warna, menikah dengan laki-laki normal, maka berapakah 

persentase dari anak mereka yang diharapkan normal? 

a. 0%  b. 25%  c.50%  d.75%  e. 100% 

 

8. Bagian mana dari volume paru-paru yang tidak bisa diukur dengan spirometer? 

a. Tidal volume 

b. Inspiratory reserve volume 

c. Expiratory reserve volume 

d. Residual volume 

e. FEV1 

 

9. Di dalam sel, ribosom memiliki peranan berikut ini, kecuali … 

 a. Pembentukan ikatan peptida 

 b. Membentuk aminoasil tRNA 

 c. Mengikat factor protein selama proses elongasi 

 d. Mengikatkan tRNA ke mRNA 

 e. Berikatan dengan mRNA pada kodon inisiasi 

 

10. Pembelahan embrio bersifat spesifik, tidak sama dengan pembelahan sel pada 

umumnya. Ciri khas dari tahap pembelahan embrio adalah … 

a. Berlangsung sangat cepat 

b. Rasio inti dengan sitoplasma membesar 

c. Tidak adanya tahap G1 

d. Tidak ada pertambahan massa 

e. Semua pernyataan benar 



 

 

 

 

11. Perhatikanlah faktor-faktor dibawah ini: 

 1. surfaktan pulmoner 

 2. interdependensi alveolus 

 3. elastisitas dari jaringan ikat alveolus 

 4. tekanan permukaan alveolus 

 5. perbedaan tekanan antara alveolus dan ruang antar-pleura 

Faktor-faktor manakah yang cenderung membuat alveolus tetap terbuka dan tidak 

kolaps? 

 a. 1, 3 

 b. 1, 2, 4 

 c. 2, 3, 4 

 d. 3, 4 

 e. 1, 2, 5 

 

12. Sebuah akson yang dipotong diberi impuls listrik dari kedua ujungnya secara 

bersamaan, dimana impuls pada ujung kanan diberi lebih besar daripada di ujung kiri, 

namun impuls pada kedua ujung tetap cukup untuk mencapai threshold potential. 

Apakah yang akan terjadi? 

 a.  laju potensial aksi akan diteruskan kearah kanan 

 b. laju potensial aksi rangsangan akan diteruskan kearah kiri 

c. tidak akan ada potensial aksi yang dihasilkan karena saraf hanya dapat 

mengakomodasi rangsangan dari satu arah saja pada satu waktu tertentu 

 d. laju potensial aksi akan berhenti ditengah 

e. laju potensial aksi rangsangan akan semakin cepat saat potensial aksi dari dua arah 

bertemu ditengah akson karena terjadi efek sumasi rangsang, dan bergerak searah 

dengan potensial aksi yang dihasilkan oleh rangsangan yang lebih besar 

 

13. Alel IA dan IB terdapat pada kromosom 9, menyebabkan golongan darah A dan B. 

Golongan darah O muncul bila kedua alel tidak ada atau tidak diekspresi. Alel IA dan 

IB hanya diekspresi bila alel H terdapat pada kromosom 19, bisa homozigot atau 

heterozigot. Alel h resesif.  

Gilbert mempunyai golongan darah AB. Adiknya mempunyai golongan darah A, 

sedangkan bapaknya golongan darah O. Tentukan genotipe ibu dan bapaknya! 

Mother  Father 

a. H/H, IA/IB  H/h, IO/IO 

b. H/h, IB/IO h/h, IA/IO 

c. h/h, IO/IO  h/h, IA/IO 

d. H/H, IA/IO  H/h, IB/IO 

e. h/h, IB/IO  H/h, IO/IO 

 

14. Seorang peneliti memberi perlakuan yang menghancurkan protein COPII. COPII adalah 

protein yang dibutuhkan oleh sel untuk mengekspor vesikel dari ER menuju badan 

Golgi. Dengan hancurnya COPII, tidak ada vesikel yang akan mencapai badan Golgi. 

Menurut cisternal maturation model, apakah yang akan terjadi selanjutnya? 

a. Badan golgi akan menyusut hingga hanya sisi trans-nya yang tersisa 

b. Badan golgi akan menyusut hingga hanya sisi cis-nya yang tersisa 

c. Badan golgi akan menghilang 



 

 

d. Badan golgi akan stagnan, tidak menyusut, namun tetap aktivitas enzimatisnya 

berjalan 

e. Badan golgi akan stagnan, tidak menyusut, namun juga tidak beraktivitas 

 

15. Manakah di antara hormon berikut yang dipasangkan secara tidak tepat dengan 

fungsinya? 

a. Insulin – merangsang penyimpanan glikogen di otot 

b. Prolaktin – merangsang produksi dan sekresi susu 

c. Tiroksin – merangsang proses metabolisme 

d. ACTH -- merangsang pelepasan glukokortikoid oleh medula adrenal 

e. Melatonin --  mempengaruhi ritme biologis 

 

Untuk soal no. 16-18 perhatikan gambar berikut 

 

 
 

 

16. Enzim 1, 4, dan 9 merupakan jenis enzim: 

a. Transferase, oxidoreductase, lyase 

b. Hidrolase, transferase, hidrolase 

c. transferase, lyase, lyase 

d. Transferase, isomerase, lyase 

e. oxidoreductase, ligase hidrolase  

 

17. pada eritrosit terdapat jalur khusus untuk sintesis senyawa 2,3 BPG. Pembentukan 



 

 

senyawa 2, 3 BPG terjadi pada tahap 

a. 1 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

e. 10 

 

18. Senyawa Fruktosa 2,6 biphosphate memiliki pengaruh pada enzim yang mengkatalisis 

reaksi: 

a. 1 

b. 3 

c. 6 

d. 8 

e. 10 

19. Gambar di bawah ini memperlihatkan perioda siklus reproduksi wanita dan perubahan 

yang terjadi dalam ovarium setiap bulanannya 

 

 

 

Manakah dari pernyataan-pernyataan berikuti ini yang paling tepat menggambarkan 

masing-masing  struktur? 

A. Sebelum masa pubertas, oocyte (a) tidak memulai prosesmeiosis. 

B. Hormone yang diproduksi oleh struktur (b) menyebabkan penipisan mukus serviks 

uterus sehingga dapat dilalui oleh sperma. 

C. Saat ovulasi, struktur (c) berada dalam tahap interfase antara meiosis I dan meiosis 

II. 

D. Hormon yang diproduksi oleh struktur (d) menstimulasi kelenjar pituitari/hipofisa 

untuk mensekresi hormon luteinizing (LH). 



 

 

E. Hormon yang diproduksi oleh strukture (e) menyebabkan proliferasi dinding 

endometrium pada uterus. 

20. Volume tidal adalah volume udara yang masuk ke paru-paru dalam satu (1) kali inhalasi, 

kira- kira = volume yang dikeluarkan selama ekshalasi selanjutnya ketika bernafas 

normal. Pertukaran gas dengan gas terjadi di alveoli paru-paru. Dalam perjalanannya, 

udara (di trakea) juga mengandung volume, tapi tidak terjadi pertukaran gas. Ruang ini 

disebut „anatomic dead space‟. Total volume udara bersih yang masuk ke alveoli per 

menit disebut „alveolar ventilation‟ dan diekspresikan dalam ml/menit, bervariasi 

langsung dengan laju respirasi 

 

Pernyataan yang benar tentang „alveolar ventilation‟ dari 3 individu berikut? 

 

 
Individu 

 
Tidal volume 

(ml/breath) 

 
Frequency (breaths/min) 

 
Anatomic dead space (ml/breath) 

A 

 

800 

 

12 

 

600 

B 500 16 350 

 
C 

 

 

 
600 

 

 
12 

 

200 

 

A. B > C  

B. A > C 

C. C > B 

D. A > B  

E.      A < C 

 

21. Which of the following statements is FALSE?  

a. Intravenous infusion of HCl will reduce renal production of NH3 from glutamine. 

b. Intravenous infusion of NaOH will suppress proximal tubular bicarbonate 

reabsorption. 

c. Respiratory compensation for a metabolic acidosis involves increased alveolar 

ventilation. 

d. Inhibition of renal carbonic anhydrase will reduce the ability of the kidney to 

excrete acid 

e. Sudden infusion of bicarbonate ions will decrease the blood level of potassium 

 

 



 

 

22. For a trait controlled by a single-locus, two-allele system with complete dominance, p is 

the gene frequency of R, the dominant allele, q is the gene frequency of r, the recessive 

allele, and s is the selection coefficient against the recessive homozygote. 

 

After one generation of such selection, the relative frequency of the recessive allele, r, 

will be equal to: 

 

A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 

 

23. Pada otot lurik, mana diantara hal berikut melibatkan energi yang tersimpan dalam ATP 

secara langsung? 

1.        pengambilan Ca
2+

 oleh retikulum sarkoplasma. 

2.        pembentukan titian silang 

3.        pompa Na/K  

4.        fosforilasi kreatin menjadi kreatin fosfat 

 

24. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai syaraf adalah: 

1. Semua sel saraf membutuhkan terbentuknya potensial aksi dalam menghantarkan 

rangsang 

2. Pada saraf tidak bermielin, ukuran depolarisasi disepanajang akson sama besar 

3. Contoh syaraf bermyelin adalah syaraf postganglionik divisi parasimpatik  

4. Sel dengan diameter besar lebih cepat menghantarkan rangsang dari sel saraf dengan 

diameter kecil 

 

25. Yang termasuk hormon yang menggunakan asam amino tyrosin sebagai prekursor 

adalah: 

1. Dopamine  

2. Tyroxine 

3. Noradrenaline 

4. TSH 

 

26. A dan B adalah dua individu dengan berat masing-masing 70 kg dengan volume air 

tubuh sama. Keduanya sering makan makanan ringan yang mengandung garam tinggi, 



 

 

dan B juga sering minum alkohol. Berdasarkan informasi ini, manakah pernyataan yang 

benar? 

1. Volume Urin A > volume urin B 

2. Volume urin A <volume urin B 

3. B akan merasa lebih haus dari pada A 

4. A akan merasa lebih haus daripada B 

 

27. Dibawah ini yang tidak membawa darah kotor (banyak CO2) kecuali.... 

1. vena saphena magna 

2. vena porta 

3. vena jugularis 

4. vena pulmonalis 

 

28. Yang merupakan turunan dari endoderm adalah: 

1. Parenkim paru 

2. thymus 

3. Hepar 

4. Serosa dari usus halus 

 

29. Jika laktosa dalam sel melimpah, enzim galactoside transacetylase yang dikode oleh gen 

lac Y akan terbentuk 

Sebab 

 

Jika laktosa dalam sel melimpah, laktosa akan berikatan dengan lac repressor dan 

menghalangi lac repressor untuk berikatan dengan DNA lac operator 

 

30. Translasi protein ACTH terjadi di ribosom terikat RE kasar 

 

  Sebab 

 Sekuens asam amino protein TSH memiliki signal peptide di ujung karboksilnya 

31. Insulin merupakan hormon yang terdiri dari 2 peptida yang dihubungkan oleh jembatan 

disulfida 

Sebab 

Masing masing polipeptida pembentuk insulin disintesis dari dua mRNA yang berbeda 

32. Orang dengan kerusakan ginjal memiliki kecenderungan untuk mengalami anemia 

 

sebab 

Ginjal berfungsi sebagai hormon EPO yang disekresikan dari juxtaglomerular apparatus 

33. Insulin menstimulasi hepar untuk menguraikan glikogen 

 

      sebab 

 

Pemecahan glikogen dilakukan dengan memfosforilasi c1 dari residu glukosa terluar. 



 

 

 

 

 

 

  

34. Peningkatan venous return akan meningkatkan cardiac output 

 

Sebab 

 

Peningkatan end diastolic volume akan meningkatkan kuat kontraksi sesuai dengan 

hukum frank-strling 

 

35. Orang yang mengalami hipertiroidisme memiliki suhu tubuh yang tinggi 

       

Sebab 

 

Hormon thyroxine menginduksi siklus sia-sia di otot yang menghasilkan panas. 

 

 

 

KIMIA 

 

36. Seorang wanita pergi ke dokter untuk berobat dengan gejala sakit kepala, 

dysmenorrhea, demam tinggi dan peradangan pada bagian esofagus. Menurut analisis 

dokter, pasien ini seharusnya diberi resep yang mengandung senyawa yang tergolong 

NSAID. Berikut ini merupakan Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs, kecuali … . 

a. Aspirin, Oxaprozin, Tolmetin 

b. Ibuprofen, Ketoprofen, Penoprofen 

c. Sulindac, Etodolac, Diclofenac 

d. Diflunisal, Paracetamol, Naproxen 

e. Indomethacil, Amfetamin, Peroxicam 

 

37. Pada elektrolisis larutan MSO4 yang menggunakan elektroda Pt dapat dihasilkan 

1,035 g logam M. Larutan hasil elektrolisis dititrasi dengan KOH 0,2 M dan ternyata 

memerlukan KOH sebanyak 50mL. Dari pengamatan ini massa atom relative logam 

M adalah …. 

a. 103,5 

b. 207 

c. 118 

d. 63 

e. 86 

38. Pada temperatur 0oC, senyawa manakah yang mempunyai tekanan uap paling tingi: 
a. H2O    d. NH3 
b. CH2Cl2   e. CH3OH 
c. CH4 

 
39. Senyawa berikut bersifat basa, kecuali . . .  . 

a. NaOH 



 

 

b. NH4OH 

c. C6H5OH 

d. CH3ONa 

e. NaNH2 

 

40. When a sports medal with a total surface area of 150 cm
2
 was evenly coated with 

silver, using electrolysis, its mass increased by 0.216g. How many atoms of silver 
were deposited per cm2

 on the surface of the medal?  

a. 8,0 . 10
18 

 

b. 1,2 . 10
19 

 

c. 1,2 . 10
18

  

d. 4,1 . 10
22

  

e. 8,0 . 10
19

 

 

41. Pernyataan berikut yang benar tentang NO adalah….. 

a. memiliki ikatan ion 

 b. Merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi tubuh 

 c. Bukan merupakan radikal bebas 

 d. Sangat penting perannya dalam komunikasi sel syaraf 

 e. Dapat menyebabkan tubuh rentan terkena bakteri atau pathogen lainnya. 

42. Atom yang memiliki keelektronegatifan paling rendah adalah…. 

a. Al 

b. Be 

c. Sn 

d. At 

e. Ra 

 

43. Asam amino adalah senyawa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Asam 

amino yang memiliki unsur S di dalamnya adalah: 

 1. Proline 

 2. Cysteine 

 3. Aspartic acid 

 4. Methionine 

 

44. Sickle cell anemia adalah kelainan yang diturunkan secara genetik dengan ciri - ciri 

bentuk eritrosit yang menjadi seperti bulan sabit. Sickle cell anemia disebabkan oleh: 

 a. substitusi glutamat yang polar dengan valin yang non polar 

 b. pecahnya subunit beta dari hemoglobin 

 c. adisi dari proline ke dalam hemoglobin yang menyebabkan struktur hemoglobin 

berubah 

 d. hemoglobin kehilangan asparagine sehingga strukturnya berubah 

 e. salah semua 

45. Unsur yang terdapat di semua senyawa organik adalah: 

 a. Hydrogen b. Potassium c. Oxygen d. Nitrogen e. BSSD 

 

Untuk soal no 46-51 lihatlah gambar di bawah soal nomor 51 



 

 

 

46. What letter represent stannum? 

a. A b. B c. C d. D e. E 

 

47. What letter represent Methane Chloride? 

a. A b. B c. C d. D e. E 

 

48. What letter represent Sulfate Acid? 

a. A b. B c. C d. D e. E 

 

49. What letter represent Nitrate Acid? 

a. A b. B c. C d. D e. E 

 

50. What letter represent Aluminum Chloride?  

a. A b. B c. C d. D e. E 

 

51. Produk utama reaksi antara 3-metil-1-butena dan HCI adalah . . .  . 

a. 2-kloro-3-metil butana 

b. 1-kloro-3-metil butana 

c. 2-kloro-2-metil butana 

d. 1-kloro-2-metil butana 

e. 3-kloro-3-metil butana 

 

Cara sintesis asam mefenamat, suatu NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug), 

dari benzena adalah sebagai berikut 

 

 
 

52. Penyakit intoleransi fruktosa adalah salah satu contoh penyakit yang berhubungan 

dengan karbohidrat akibat defisiensi . . . .  

a. fruktosa 1-fosfatase 

b. heksosa 1-fosfat uridiltransferase 

c. fruktosa bifosfat aldolase 

d. fruktosa isomerase 

e. fruktosa 1-fosfat 

 

 TCA cycle is a crucial biochem reaction in our body in order to produce energy. 

53. Aconitase enzyme works with co factor: 

a. Fe b. Mg c. Mn d. Ag e. Au 



 

 

 

54. What enzyme does fluoroacetate inhibit? 

a. Aconitase  b. alpha ketoglutarate complex  c. fumarase  

d. citrate synthetase  e. succinate thiokinase 

 

55. PFK, a crucial enzyme in glycolisis, is activated by these factors except: 

a. ADP 

b. AMP 

c. ATP 

d. Low energy 

e. Fructose 2,6 BP 

 

56. Satu bubuk putih murni diketahui untuk memiliki komposisi sebagai berikut 

(persentasi berdasarkan massa): 

Karbon 14.29% Hidrogen 1.19% 

Sodium 27.38% Oksigen 57.14% 

Diketahui berat atom sebagai berikut: 

H = 1.01    C = 12.01    O = 16.00   Na = 22.99 

Formula manakah yang konsisten dengan analisis ini? 

A. NaHCO3 

B. Na2CO3.6H2O 

C. Na2CO3.NaHCO3 

D. Na2CO3.NaOH 

E. Na2CO3.10H2O 

57. Analisis hidrokarbon CxHy menujukkan kandungan hidrogen sebanyak 11.84% dari 

jumlah massa. Apa rumus empiris bagi senyawa tersebut? 

Massa atom relatif: H, 1.008 C, 12.01 

a. C5H8 

b. C3H4 

c. C2H5 

d. CH2 

e. CH 

 

58. Diberikan empat hidrida sebagai berikut: 

1. HF 

2. H2S 

3. CH4 

4. NaH 

 

Yang manakah yang dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen? 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 4 saja 

e. semua benar 

 



 

 

59. Reaksi antara alumunium dengan besi (III) oksida berlangsung pada suhu 1500 
0
C 

sebagai berikut 

2 Al (s) + Fe2O3 (s)         Al2O3 (s) + 2 Fe (s) 

Diketahui ΔH0f Fe2O3 (s) = -825 kJ/mol, ΔH0f Al2O3 (s) = -1675 kJ/mol, S0f Fe (s)= 28 J/mol 

K, S0f Al (s) = 28 J/mol K, S0f Fe2O3 (s) = -88 J/mol K dan S0f Al2O3 (s) = -52 J/mol K. 

Berapa ΔG0 reaksi tersebut? 

A. –786 kJ/mol 

B. -796 kJ/mol 

C. -850 kJ/mol 

D. -904 kJ/mol 

E. -914 kJ/mol 

 

60.  Dalam hukum termodinamika ketiga dinyatakan bahwa: 

“Suatu zat memiliki entropi sama dengan nol apabila zat tersebut . . .  .” 

1. berupa padatan 

2. berbentuk amorf 

3. murni 

4. bersuhu 0°C 

 

Pernyataan yang benar adalah… 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 4 saja 

e. semua benar 

 

61. Berapa massa N2(g) yang dibutuhkan untuk memenuhi ban sepeda dengan volume 331 

mL pada tekanana 45 kPa dan suhu 25
0
C? Jika diketahui Massa atom relatif N adalah 14.01 

dan konstanta gas ideal adalah R, 8.314J mol
-1

 K
-1

 

A. 0.556 g 

B. 1.70 g 

C. 20.3 g 

D. 28.0 g 

E. 1.70 g 

 

62. Manakah yang akan memberikan perubahan volume terbesar bila ditambahkan ke air di 

dalam gelas silinder 50 mL? 

A. 7,42 g Al (ρ = 2,7 g/mL) 

B. 5,09 g besi pirit (ρ = 4,9 g/mL) 

C. 2,68 g senyawa organik (ρ = 0,7 g/mL). 

D. 1 g NaOH 1 M (ρ = 1,01 g/mL) 

E. 10,0 g Hg (ρ = 13,6 g/mL) 

 

63. 25 mL dari 0.100 mol/L larutan cair Na2SO4 dan 350.0 mL dari 0.150 mol/L larutan cair 

BaCl2 dicampur dan dicairkan pada volume satu liter. Berapakah konsentrasi ion khlorida 

dalam larutan sekarang? 

A. 0.0515 mol/L 

B. 0.105 mol/L 

C. 0.132 mol/L 

D. 0.150 mol/L 



 

 

E. 0.264 mol/L 

 

64. Enzim adalah komponen yang penting dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. 

Namun kerja enzim perlu dibatasi dengan adanya inhibitor. Pada enzim dengan inhibitor 

kompetitif, pernyataan yang benar adalah: 

a. v0 max = v0 max ' 

b. km = km' 

c. kurva berbentuk parabola 

d. pengaruh sangat minim sehingga dapat diabaikan 

e. dipostulasikan oleh douglas e Menten bahwa pemberian inhibitor kompetitif akan membuat 

harga km turun dan harga v max turun. 

 

65. Dalam TCA cycle, senyawa ini akan menjadi acceptor proton dengan bantuan enzim: 

a. Citrate synthase 

b. Isocitrate 

dehydrogenase 

c. Succinate 

dehydrogenase 

d. Malate 

dehydrogenase 

e. Fumarase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Berapa kepekatan satu larutan sodium klorida jika 1.00 g dari sodium klorida (NaCl) 

dilrutkan ke dalam air untuk membuat larutan sebanyak 415 mL? 

a. 0.0071 mol L
-1

 

b. 0.0171 mol L
-1

 

c. 0.0412 mol L
-1

 

d. 0.140 mol L
-1

 

e. 0.0140 mol L
-1 

 

67. Pada suhu yang dinaikkan secara tetap, konstanta keseimbangan ditentukan sebagai 

berikut:
 

K = 67 untuk CoO(s) + H2(g)      Co(s) + H2O dan K = 490 untuk  

CoO(s) + CO(g)          Co(s) + CO2(g) 

 

Berapa K pada suhu yang sama untuk : 

CO2(g) + H2(g)  CO(g) + H2O (g) 



 

 

 

A. 67x490 

B. 1/490 

C. 67 

D. 67 -490 

E. 67/490 

 

68. Perbedaan antara jumlah energi ionisasi pertama dan kedua yang terbesar adalah pada 

atom.. 

A. neon 

B. sodium 

C. Magnesium 

D. Aluminium 

E. Silikon 

 

69. Isotop 209Pb dihancurkan dengan emisi β, kehilangan 90% muatan radioaktifnya pada 

10.80 jam. Berapa waktu paruhnya? 

A. 0.308 jam 

B. 1.80 jam 

C. 3.25 jam 

D. 4.69 jam 

E. 6.77 jam 

 

70. Kesadahan dalam air kran dapat ditentukan dengan titrasi sampel terhadap pereaksi yang 

membentuk ion kompleks dengan ion logam yang larut. Indikator untuk metoda titrasi ini 

memerlukan penjagaan pH larutan sekitar 10. Larutan yang dapat digunakan untuk 

melakukannya adalah…. 

 

a. ammonia dan ammonium klorida 

b. ammonium klorida dan asam hidroklorida 

c. natrium etanoat dan asam etanoat 

d. natrium hidroksida dan natrium etanoat 

e. hanya natrium saja 

 

 

 

FISIKA 

 

71. Jembatan lengkung jari-jari 2R. Titik pusat ada di bawah jembatan. Gaya yang 

diakibatkan mobil beratnya W bergerak kecepatan 2V sewaktu di puncak (jika g adalah 

percepatan gravitasi)? 

a. w ((2V
2
/gR) + 1) 

b. w ((V
2
/gR) + 1) 

c. w ((2V
2
/3gR) + 2) 

d. w ((3V
2
/gR) + 1) 

e. w ((2V
2
/2gR) + 1) 

 



 

 

72. Jika masa inti
a
zx, jika p massa proton, neutron n dan m electron, maka energi ikatnya 

adalah…. 

a. (Zp + (a-z)n – m) C 

b. (Zp + (a-z)n – m) C
2
 

c. (Zp + (z-a)n – m) C
2
 

d. (Zp + (a-z)2n – m) C
2
 

e. (Zp + (a-z)n – 2m) C
2
 

 

73. Sebuah gelondong benang terjun di bidang miring yang membentuk sudut 30
0
. Massa 

gelendong 100gram dan momen inerisa 0,39 m
2
. Jari-jarinya adalah (akar 3) cm. 

Hitunglah percepatannya! 

a. 5/6 m/s
2
 

b. 6/5 m/s
2
 

c. 1 m/s
2
 

d. 5/12 m/s
2
 

e. 12/5 m/s
2
 

 

74. Sebuah planet massa =1,65 x 10
30 

bergerak mengelilingi matahari v = 32,9 km/s. Hitung 

periode revolusi planet tersebut (anggap lintasannya lingkaran)! 

a. 225 hari 

b. 220 hari 

c. 224 hari 

d. 223 hari 

e. 226 hari 

 

75. Sebuah pipa mempunyai diameter dalam 2 mm, pipa dicelup vertical dengan tegangan 

permukaan 0,07 N/M dan massa jenis 1000 kg/M
3
. Jika g = 10m/s

2 
dan sudut kontak 

adalah 30
0
, maka

 
selisih antara diameter luar dan dalam adalah…. 

a. 0,010 m 

b. 0,024 m 

c. 0,012 m 

d. 0,006 m 

e. 0,01 m 

 

76. Ketika r (hambatan dalam) dihubungkan dengan kapasitor 5 supaya F= 60 Hz maka nilai 

induktansinya adalah…. 

a. 1,4 H 

b. 2,8 H 

c. 14 H 

d. 28 H 

e. 0,7 H 

 

77. Baju panjang 6 m di penampang 5 m
2
diberi gaya 500 N sehingga bertambah panjang 

1,22 mm.  Berapakah modulus young dari baju tersebut? 



 

 

a. 5 x 10
4
N/mm

2
 

b. 10 x 10
4
N/mm

2
 

c. 15 x 10
4
N/mm

2
 

d. 25 x 10
4
N/mm

2
 

e. 4 x 10
4
N/mm

2
 

 

78. Sebuah mobil bergerak dari A ke B melewati titik C dan D (titik C terletak di tengah-

tengah A dan B). Dari A ke C mobil bergerak dengan kecepatan 10 m/s. Dari C ke D 

mobil bergerak dengan kecepatan 20 m/s dalam waktu setengah waktu C ke B. Sisa 

perjalanan ditempuh dengan kecepatan 10 m/s. Hitung kecepatan rata-rata mobile ini! 

a. 11 m/s 

b. 11,5 m/s 

c. 12 m/s 

d. 12,5 m/s 

e. 13 m/s 

 

79. Jika sebuah generator dengan daya keluaran P dan tegangan keluaran V dihubungkan 

kesebuah pabrik menggunakan kabel yang hambatan totalnya R, daya masukan yang 

dikirim ke pabrik adalah ….. 

a. P 

b. P – 0,5P/V 

c. P – 0,5PR/V 

d. P – 0,5PV/R 

e. P – R( 0,5 P/V )
2
 

 

80. Pada sebuah katrol dilewatkan seutas tali kuat. Pada salah satu ujung 

tali tergantung sebuah tangga dengan seorang bermassa m berada di 

dasar tangga. Pada ujung lain digantungkan beban bermassa M. Orang 

ini kemudian naik setinggi h relative terhadap tangga, lalu berhenti. 

Abaikan massa tali dan gesekan, hitung perpindahan pusat massa 

sistem! 

a. mh/M 

b. 2mh/M 

c. mh/2M 

d. Mh/m 

e. Mh/2m 

 

81. Sebongkah tembaga bermassa 10 gram dan bersuhu 125
o
C dimasukkan dalam 

calorimeter berisi air bersuhu 20
o
C. Suhu akhir campuran adalah 23

o
C. Jika percobaan 

ini diulangi kembali dengan menggunakan kondisi awal yang sama kecuali massa 

tembaga yang dipakai diubah menjadi m, maka suhu akhir campuran adalah 25
o
C. Jika 

calorimeter dianggap tidak menyerap kalor, maka nilai m adalah … 

a. 13 gram 

b. 15 gram 



 

 

c. 17 gram 

d. 19 gram 

e. 21 gram 

 

82. Dua benda masing-masing menjalani gerak harmonis sederhana dengan persamaan 

masing-masing y1=8 sin 100t dan y2=6 sin (100t-π/2), dengan x dan y dalam cm dan t 

dalam sekon, maka besar amplitude superposisi dari kedua getaran tersebut adalah … 

a. 14 

b. 12 

c. 10 

d. 8 

e. 6 

 

83. Seorang siswa sedang mengamati kloroplas dengan mikroskop yang memiliki jarak 

focus lensa objektif 2cm dan jarak focus lensa okuler 5cm. Kloroplas yang diletakkan 

2,2 cm di bawah lensa objektif, terlihat memiliki diameter 0,6 mm. Jika jarak lensa 

objektif terhadap lensa okuler adalah 27 cm, maka diameter kloroplas sebenarnya 

adalah … 

a. 1µm 

b. 4µm 

c. 6µm 

d. 8µm 

e. 10µm 

 

84. Apabila diameter vas aferen dan eferen ginjal sama, bagaimana pengaruhnya terhadap 

GFR? 

a. Tetap 

b. Lebih besar 

c. Lebih kecil 

d. Tidak tahu 

e. Semua salah 

 

85. Neil Bohr memiliki 4 postulat untuk menutupi kelemahan atom Rutherford. “Lintas 

edar electron dalam hydrogen yang mantap hanyalah memiliki harga momentum 

angular L yang merupakan kelipatan dari tetapan Planck dibagi dengan 2π.” 

Merupakan postulat keberapa? 

a. 1        b. 2         c. 3        d. 4        e. semua salah 

 

 

86. Jika sebuah benda yang awalnya diam diberi gaya sehingga resultan F tidak sama 

dengan 0, maka yang dapat terjadi adalah…. 

1. Benda diam jadi bergerak  

2. benda tersebut tetap diam 

3. benda akan terus bergerak dan terjadi penambahan kecepatan 



 

 

4. benda akan terus bergerak dan terjadi penambahan percepatan 

 

87. Jika seorang pria mengangkat barbel seberat 5kg, sedangkan jarak sendi dengan insersi 

otot adalah 5cm dan jarak persendian dengan beban adalah 35cm, maka besar tenaga 

yang harus dikeluarkan untuk mengangkat barbel tersebut dalam sekali angkat adalah... 

a. 3 Kg 

b. 300 N 

c. 3,5 Kg 

d. 35 N 

e. 350 N 

 

88. The following are true when someone is standing  

1. The vein in the neck is collapsing 

2. The vein in the extremity is collapsing 

3. The filling pressure of the heart is close to atmospheric pressure 

4. The blood in the lungs affected less effect than the air 

 

89. Sebuah benda bermassa m diluncurkan dari dasar sebuah bidang miring yang memiliki 

sudut, tan α=h/l terhadap bidang horizontal. Jika koefisien gesek kinetis benda miring 

adalah µk, koefisien gesekstatis adalah µs dan percepatan gravitasi g maka kecepatan 

minimum agar benda tersebut mencapai puncak bidang miring adalah … 

a. v=(2gh)
1/2

- (2µkgl)
1/2

 

b. v=(2(gh-µkgl))
1/2

 

c. v=(2gh)
1/2

 

d. v=(2g)
1/2

+(2µkgl)
1/2

 

e. v=(2(gh+µkgl)
1/2

 

 

90. Permukaan suatu lempeng logam tertentu disinari dengan cahaya monokromatik. 

Percobaan ini diulang dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Ternyata, 

tidak ada electron keluar jika lempeng disinari dengan panjang gelombang di atas 

500nm. Dengan menggunakan panjang gelombang tertentu λ, ternyata dibutuhkan 

tegangan 3,1 volt untuk menghentikan arus fotolistrik yang terpancar dari lempeng. 

Panjang gelombang λ tersebut dalam nm adalah … 

a. 223 

b. 273 

c. 332 

d. 384 

e. 442 

 

91. Jika diketahui suhu gas A adalah 2x suhu gas B, dan volume gas B adalah 2x volume 

gas A, maka yang benar dibawah ini adalah….  

a. Tekanan gas A sama dengan tekanan gas B 

b. Tekanan gas B lebih tinggi dari tekanan gas A 



 

 

c. Tekanan gas A lebih kecil dari tekanan gas B 

d. Tekanan gas B 4x lipat tekanan gas A 

e. Semuanya salah 

 

92. Sebuah balon dengan diameter 10 m berisi udara panas. Kerapatan udara di dalam bola 

adalah 75 % kerapatan udara luar (kerapatan udara luar 1,3 kg/m
3
 ). Besar massa total 

penumpang dan beban yang masih dapat di angkut balon tersebut adalah…….. ( g = 10 

m/s 
2
) 

a. 200 kg     b. 170 kg          c. 150 kg        d. 120 kg                 e. 100 kg 

 

93. Sebuah mobil bermassa 4 ton melewati sebuah tikungan jalan. Poros tengah – tengah – 

tengah jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari – jari kelengkungan 30 

m. Bila kemiringan jalan 37° dan koefisien gesekan statis jalan adalah 
16

3
, maka 

kecepatan maksimal mobil yang diperbolehkan dalam m/s adalah . . . 

a. 18 b. 10 c. 25 d. 33 e. 30 

 

94. Diameter arteri brachialis adalah 0,25 cm. Pada seorang pasien kecepatan aliran darah 

pada arteri tersebut adalah 0,1 cm/s. Viskositas darah3,5 x 10
-6

 m
2
/s dan massa 

jenisnya 1,5 kali massa jenis air. Tentukan bilangan reynold pada aliran di arteri 

tersebut! (bilangan Reynould = massa jenis x kecepatan x radius / viskositas) 

a. 1072 

b. 1071 

c. 1074 

d. 1075 

e. 1073 

 

95. Consider what happens when you jump up in the air. Which of the following is the 

most accurate statement? 

a. You are able to spring up because the earth exerts a force upward on you that is 

greater than the downward force you exert on the earth 

b. When you push down on the earth with a force greater than your weight, the earth will 

push back with the same magnitude force and thus propel you into the air. 

c. It is the upward force exerted by the ground that pushes you up, but this force cannot 

exceed your weight 

d. Since the ground is stationary, it cannot exert the upward force necessary to propel 

you into the air. Instead, it is the internal forces of your muscles acting on your body 

itself that propels your body into the air. 

e. When you jump up the earth exerts a force 1 on you and you exert a force 2 on the 

earth. You go up because 1 > 2. 

 



 

 

 

96. Pesawat yang bergerak dengan kecepatan horizontal konstan menjatuhkan box 

ketanah. Abaikan gesekan udara, saat box mencapai tanah, lokasi horizontal pesawat 

ada di… 

a. Atas box 

b. Depan box 

c. Belakang box 

d. Tergantung kecepatan box dijatuhkan 

e. Tidak tentuk arena sudut box tidak diketahui 

 

97. 10
−9 

watt disebut juga 

           a. atto watt 

           b. pico watt               

           c. nano watt             

             d. femto watt 

           e. zepto watt 

 

98.  

Sebuah pintu pagar dipasang pada pipa 

berdiameter 3 in. Bila koefisien antara 

pintu pagar dan pipa adalah 0.25. Tentukan 

panjang minimum x supaya beban dapat 

beban dapat tertahan. 

a. 15 inch 

b. 14 inch 

c. 12 inch 

         d. 11 inch 

        e. 10 inch 

 

 

99. Suatu balok dan motor listrik terletak pada bidang datar kasar (koefisien gesekan μ = 

0,1). Seutas tali diikat pada balok dan dililitkan pada poros motor listrik. Mula-mula 

jarak antara balok dan motor listrik adalah 2m. Ketika motor dihidupkan, balok mulai 

bergerak dengan percepatan konstan 1m/s. Hitung waktu 

yang dibutuhkan agar kedua benda bertubrukkan! (massa 

balok = 2 x massa motor) 

a. 1s 

b. 2s 

c. 3s 

d. 4s 

e. 5s 

 

100. Buah silinder pejal memiliki massa jenis yang sama. Tentukan titik berat dari sumbu 

x, y, dan z bila (0,0,0) diukur dari A. 



 

 

a. (2.60 in, 0 in, 2 in) 

b. (2.75 in, 0 in, 2 in) 

c. (2.80 in, 0 in, 2 in) 

d.(2.85 in, 0 in, 2 in) 

e. (2.90 in, 0 in, 2 in) 

 

 

 

 

 

101. Wujud zat yang memiliki energi kuantum yang paling rendah adalah 

a. Padat 

b. Cair 

c. Gas 

d. Plasma 

e. Kondensasi Bose-Einstein 

 

102. Jika benda A memiliki massa dua kali benda B dan kedua benda dijatuhkan dari 

ketinggian sama dan gesekan udara diabaikan maka  

a. Benda A jatuh lebih dulu  

b. Benda B jatuh lebih dulu 

c. Kedua benda mencapai tanah bersamaan 

d. Tidak bisa dipastikan 

e. Tidak tahu 

 

103. Sebuah lampion terbang dapat terbang karena 

a. Udara panas massa jenisnya lebih rendah dari udara dingin 

b. Kekuatan angin 

c. Material yang berat 

d. Api menimbulkan gaya ke atas 

e. Radiasi panas 

 

104. Satu mol gas ideal mengalami proses isothermal pada suhu T sehingga volumenya 

menjadi 2 kali. Jika R adalah konstanta gas molar, usaha yang dikerjakan oleh gas 

selama proses tersebut adalah … 

a. RTV 

b. RT ln V 

c. 2RT 

d. RT ln 2 

e. RT ln 2V 

 

105. Di alam ini terdapat berapa wujud zat? 

a. 3 

b. 4 

c. 5 



 

 

d. 6 

e. 7 

 

 

KEDOKTERAN 

 

Nyonya Q, pasien berumur 59 tahun datang dengan keluhan sesak setelah beraktivitas, dan 

semakin bertambah berat selama setahun ini. Sesak juga disertai dengan batuk tidak 

berdahak, dan kelelahan. Arthralgia (nyeri sendi) pada sendi-sendi kecil juga ditemukan.  

Wanita tersebut tidak merokok dan tidak terpapar pada alergen, CRP normal dan ESR 

(erythrocyte sedimentation rate) 50mm/h (normal ESR 21mm/h)  

106. Nilai ESR 50mm/h menandakan dapat menandakan adanya: 

a. Terjadi reaksi autoimun 

b. Adanya daerah yang kekurangan oksigen 

c. Adanya pembentukan jaringan ikat berlebihan 

d. Kekurangan protein plasma  

e. Ketidakseimbangan elektrolit 

 

107. Hasil pemeriksaan pulmonary function test menunjukan pengurangan total lung 

capacity. Berikut pernyataan yang benar mengenai nyonya Q adalah..... 

a. Nyonya Q dapat diduga menderita emphysema 

b. Nyonya Q diduga menderita bronchitis kronis 

c. Hasil pemeriksaan Cardio-thoracic ratio diduga < 50% 

d. Nyonya Q mengalami penyakit paru restrictive 

e. Tidak dapat diambil kesimpulan 

 

108. A 2-year-old child with minimal cyanosis has an S3 and S4 (a quadruple rhythm), 

systolic murmur in the pulmonic area, and a middiastolic murmur along the lower left 

sternal border. An electrocardiogram shows right atrial hypertrophy and a ventricular 

block pattern in the right chest leads. Which of the following is the most likely 

diagnosis? 

a. Tricuspid regurgitation and pulmonic stenosis 

b. Pulmonic stenosis and a ventricular septal defect (tetralogy of Fallot) 

c. An atrioventricular canal 

d. Ebstein anomaly 

e. Wolff-Parkinson-White syndrome 

 

Seorang anak perempuan berumur 5 minggu datang dengan kulit tubuh dan sklera 

berwarna kekuningan. Nafsu makan tidak terganggu. Hepar dan lien dapat dipalpasi. 

Tidak ada abnormalitas pada vital sign dan thorax. Saat lahir berat badan normal, dan 

tidak ada masalah pada masa kehamilan dan proses kelahiran 

109. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai keadaan icterus, kecuali: 

a. Selalu merupakan keadaan patologis 

b. Dapat disebabkan oleh malaria 

c. Senyawa penyebab keadaan tersebut dihasilkan dari oksidasi heme 



 

 

d. Defisiensi enzim G6PD dapat menyebabkan hal tersebut 

e. Dapat disebabkan oleh anemia berat 

 

110. Fototherapy dapat menurunkan gejala seperti diatas pada neonatus karena: 

a. Cahaya dari lampu fluorescent mengaktifkan enzim untuk mendegradasi 

bilirubin di hepar 

b. Cahaya dari lampu fluorescent  mengubah bilirubin menjadi lebih hydrophilic 

sehingga bisa diekskresikan oleh tubuh 

c. Cahaya dari lampu fluorescent dapat mendegradasi bilirubin secara langsung 

d. Cahaya dari lampu fluorescent meningkatkan kecepatan reaksi pengubahan 

bilirubin menjadi urobilin di ginjal 

e. Cahaya lampu fluorescent mengaktifkan enzim untuk mendegradasi bilirubin di 

kulit 

 

111. Dibawah ini yang paling mungkin menyebabkan gejala tersebut pada pasien: 

a. Atresi pada saluran empedu 

b. Infeksi virus hepatitis 

c. Anemia berat  

d. Leptospirosis 

e. Disebabkan karena tidak cukupnya enzim yang mendegradasi bilirubin 

 

112. Berikut ini yang salah mengenai  ekskresi bilirubin 

a. Merupakan hasil perombakan peptida yang menyusun hemoglobin 

b. Senyawa bilirubin ditransport di darah menggunakan albumin karena bilirubin 

sangat hidrofobik 

c. Dalam pembentukan bilirubin, tubuh menghasilkan CO 

d. Sebagian bilirubin yang diekskresikan dari hepar direabsorbsi lagi oleh usus 

e. Bilirubin secara tidak langsung berperan dalam memberi warna urin. 

 

Seorang wanita umur 16 tahun pada pemeriksaan fisik diketahui memiliki murmur 

jantung pada akhir systole di bagian apikal.  

 

113. Menurut data di atas, wanita tersebut memiliki masalah di: 

a. Septum interatrialis 

b. perikardium 

c. katup trikuspidalis 

d. katup mitral 

e. katup semilunar 

 

114. Seorang pasien berumur 40 tahun dengan BMI (Body Mass Index) 34 dibawa ke 

UGD dalam keadaan koma. Dilakukan pemeriksaan lab terhadap kadar glukosa dan 

insulin darah pasien. Dari hasil lab tersebut didiagnosa bahwa pasien mengalami koma 

diabetikum.  apa yang membedakan koma diabetikum dengan koma hipoglikemia? 

1. bau aseton dari mulut 



 

 

2. kadar glukosa darah 

3. kadar insulin darah 

4. kadar albumin 

 

115. seorang dokter melakukan pemeriksaan ekg pada mahasiswanya sebagai demonstrasi 

tentang pelajaran ECG (Electro Cardio Graf). Pada hasil yang keluar, tidak ditemukan 

gelombang P. Dokter pun lalu mendiagnosa bahwa mahasiswa tersebut mengalami 

fibrilasi atrium. pernyataan dibawah ini yang benar adalah…. 

a. Pada fibrilasi atrium membutuhkan defibrillator secara terus-menerus agar dapat 

hidup 

b. Pada fibrilasi ventrikel gelombang T normal 

c. Pada fibrilasi atrium gelombang QRS ikut kacau 

d. Pada fibrilasi ventrikel perbandingan gelombang P dengan QRS 3:1 

e. Pada fibrilasi ventrikel terdapat gangguan gelombang secara keseluruhan 

 

116. tuan Ali datang ke dokter dengan keluhan mudah lelah saat beraktivitas. Setelah 

dokter melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa tuan Ali mengalami hipertrofi 

ventrikel kiri. Dibawah ini yang merupakan penyebab dari hipertrofi ventrikel kiri 

adalah.. 

a. tingginya venous return 

b. insufisiensi katub trikuspidalis 

c. stenosis katub aorta 

d. asma 

e. emfisema 

 

Seorang dokter melakukan clearance test untuk dua orang pasiennya yang diduga 

menderita gagal ginjal. Clearance test dilakukan dengan menyuntikkan inulin secara 

intravena, lalu mengukur konsentrasi senyawa tersebut di plasma dan pada urin. 

Inulin merupakan senyawa yang difiltrasi, tetapi tidak disekresikan maupun 

direabsorbsi oleh nephron ginjal.  

 

Hasil test clearance adalah sebagai berikut 

Pasien inulin plasma (mM) Inulin urin (mM) volume urin (ml/menit) 

A 2,5 28 15 

B 3 32 9 

117. GFR (Glomerular Filtration Rate) pasien A adalah ... ml/menit 

a. 168 

b. 420 

c. 4.67 

d. 1050 

e. 1.34 

 

118. GFR pasien B adalah ... ml/menit 

a. 10.67 

b. 0.84 



 

 

c. 1.18 

d. 96 

e. 864 

 

119. Berikut ini yang mungkin dialami pasien A 

1. Konstriksi arteriol aferen 

2. Konstriksi arteriol eferen 

3. Dehidrasi berat 

4. Hipoalbuminemia 

 

120. Berikut ini yang mungkin dialami pasien B 

1. Konstriksi arteriol aferen 

2. Konstriksi arteriol eferen 

3. Dehidrasi berat 

4. Hipoalbuminemia 

 

 

--GOOD LUCK-- 


