
 

 



 

 

BIOLOGI 

 

1. Suspensi vesikel yang berasal dari mitokondria disiapkan dalam buffer yang mengandung 

ADP dan fosfat anorganik. Suspensi kemudian ditempatkan dalam stirred reaction 

chamber tanpa ada fase gas. Konsentrasi O2 dalam ruang reaksi terus dimonitor melalui 

sebuah elektroda O2. Kemudian diperoleh rekaman di bawah ini. 

 
Pada waktu yang ditunjukkan oleh masing-masing panah, reagen spesifik ditambahkan ke 

reaction chamber. Perhatikan bahwa setelah setiap penambahan reagen spesifik, reagen 

yang ditambahkan sebelumnya masih ada. Konsentrasi pereaksi tidak berkurang secara 

signifikan selama percobaan. Dari percobaan di atas, tentukan bagaimana pengaruh 

penambahan reagen terhadap laju produksi ATP!  

a. Produksi ATP tertinggi setelah penambahan suksinat, berkurang setelah penambahan 

NADH, dan terendah setelah penambahan rotenone 

b. Produksi ATP tertinggi setelah penambahan NADH, berkurang setelah penambahan 

suksinat, dan terendah setelah penambahan rotenone 

c. Produksi ATP tertinggi setelah penambahan rotenone, berkurang setelah penambahan 

suksinat, dan terendah setelah penambahan NADH 

d. Produksi ATP tinggi setiap saat dan tidak terpengaruh oleh penambahan NADH, 

suksinat, dan rotenone 

e. Produksi ATP sangat rendah sepanjang waktu dan tidak terpengaruh oleh penambahan 

NADH, rotenone, dan suksinat 

 

2. Nilai pH pada darah vena hanya sedikit lebih asam daripada nilai pH darah arterial,  

karena … . 

a. CO2 merupakan basa lemah 

b. tidak ada enzim karbonik anhidrase di dalam darah vena 

c. H
+
 yang dihasilkan dari CO2 didapar oleh HCO3

-
 dalam darah vena 

d. H
+
 yang dihasilkan oleh CO2 dan H2O didapar oleh deoksihemoglobin dalam darah 

vena 

e. oksihemoglobin merupakan pendapar (buffer) yang lebih baik untuk H
+
 dibandingkan 

deoksihemoglobin 

 

3. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan fungsi dasar 

penghantaran rangsang di dalam sel saraf. Manakah dari penyataan dibawah ini yang 

benar? 

1. Jika rangsangan diberikan pada saat sel saraf mengalami repolarisasi, maka besarnya 

potensial aksi yang terjadi setelah pemberiaan rangsang akan lebih tinggi dari 

sebelumnya 



 

 

2. Karena selubung mielin mampu meningkatkan kecepatan aliran rangsang, maka 

semakin panjang ukuran selubung mielin semakin cepat rangsang bisa diantarkan oleh 

sel saraf 

3. Neurotransmiter yang dilepaskan oleh saraf pre sinaptik selalu akan memicu 

terjadinya depolarisasi pada membran sel saraf post sinaptik 

4. Kemampuan Na voltage gate chanel untuk membuka dan menutup menetukan 

lamanya periode refraktori dari suatu sel saraf 

 

4. Kodon UGA pada mRNA akan ditranslasi menjadi … . 

1. lysin 

2. selenosistein 

3. glysin 

4. stop kodon 

 

5. Fosfat nukleosida dapat mengalami interfosforilasi secara enzimatis. Reaksi manakah 

yang tidak mungkin terjadi? 

a. ADP + ADP = AMP + ATP. 

b. AMP + GTP = ADP + GDP. 

c. ATP + GDP = ADP + GTP. 

d. ATP + UMP = ADP + UDP. 

e. ADP + AMP = ATP + adenosine 

 

6. Pada ikan, manusia, dan burung, nitrogen diolah menjadi zat yang berbeda untuk akhirnya 

dibuang. Zat tersebut secara urut (ikan, manusia, dan burung) adalah … . 

a. ammonium, urea, asam urat 

b. asam urat, cytrulin, urea  

c. ammonium, asam urat, asam urat dan urea 

d. cytrulin, urea, ammonium 

e. urea, asam urat, cytrulin 

 

7. Perhatikan gambar di bawah. Gambar bagian atas menunjukkan lokasi dari empat gen 

pada peta genetik suatu organisme. Gambar bagian bawah menunjukkan lokasi yang sama 

dari empat gen, pada peta fisik hasil dari sekuens DNA dari organisme yang sama. 

Mengapa kedua peta dari organisme tersebut tidak identik? 

 
a. Tidak ada hubungan antara posisi gen pada peta genetik dan posisi pada DNA 

b. Frekuensi rekombinasi per kb DNA tidak seragam di seluruh kromosom 

c. Semakin jauh jarak dua gen, semakin besar kemungkinan untuk mengalami 

rekombinasi 

d. Semakin dekat jarak dua gen, semakin besar kemungkinan untuk mengalami 

rekombinasi 

e. Beberapa gen mengandung intron 

 

8. CO2 dalam darah paling banyak diangkut dalam … . 

a. karbominoglobin 

b. larut dalam darah 

c. menempel pada membran Eritrosit 

d. berikatan dengan ion Fe
2+

 

e. penyangga H2CO3 



 

 

9. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan plak atherosclerosis: 

1. Terjadinya proses inflamasi atau peradangan yang disebabkan adanya kerusakan pada 

jaringan 

2. Terakumulasinya LDL secara berlebihan pada endothelium yang akhirnya LDL ini 

tereduksi oleh radikal bebas 

3. Endotelium menghasilkan senyawa kimia yang mengundang monosit ke tempatnya 

4. Terjadinya migrasi sel otot halus yang ada di lapisan otot pembuluh darah ke atas 

tumpukan lipid yang disebabkan oleh ikatan LDL dan otot polos 

 

10. Sindrom Metabolisme merupakan salah satu faktor yang meningkatkan resiko akan 

terkena penyakit kardiovaskular serta diabetes tipe 2. Sampai sekarang sindrom ini belum 

diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi peneliti telah menemukan penyebab utama 

sindrom ini. Apakah penyebab utama sindrom ini? 

a. Resistensi terhadap Insulin 

b. Tingginya kadar HDL 

c. Terjadinya ateriosklerosis 

d. Ditemukannya protein albumin dalam urin 

e. Hipertensi 

 

11. Saraf kranialis yang berperan dalam pergerakan otot-otot mata ekstraokuler adalah .... 

a. N. III 

b. N. IX 

c. N. XII 

d. N. C. I 

e. N. T. XII 

 

12. Orang yang memiliki ciri-ciri: kelenjar tiroid yang besar, aritmia, eksoftalmia, tangan 

yang bergetar, dan konsntrasi TSH yang rendah di dalam darah kemungkinan  

mengalami  … . 

a. menderita gagal jantung 

b. menderita dehidrasi 

c. menderita hipertiroidism 

d. menderita infeksi pada kelenjar getah bening 

e. menderita tumor 

 

13. Antibodi yang merupakan monomer adalah … . 

1. IgA 

2. IgG 

3. IgM 

4. IgD 

 

14. Sekresi hormon ADH berasal dari … . 

a. sel-sel neurosekretori thalamus 

b. sel-sel neurosekretori pituitari posterior. 

c. sel-sel neurosekretori Medulla Spinalis. 

d. sel-sel neurosekretori Hipothalamus. 

e. sel-sel korteks kelenjar adrenal. 

 

15. Perhatikan pasangan potein darah dan fungsinya di bawah ini!  

i. Albumin – menjaga keseimbangan tekanan osmotik  

ii. Transferin – mentranspor gugus heme dalam plasma  

iii. Hemoglobin – transpor oksigen  



 

 

 

iv. Thrombin – terlibat dalam pembekuan darah  

v. Ferritin – Penyimpanan besi dalam liver   

Pernyataan yang tidak sesuai antara protein dan peranannya adalah pernyataan nomor … . 

a. i  

b. ii  

c. iii  

d. iv  

e. v  

 

16. Seorang peneliti mengusulkan bahwa suatu organismse yang hanya mampu 

memanfaatkan gliserol 3 fospat secara anaerob sebagai sumber energi memiliki jalur 

metabolisme sebagai berikut:  

 
Tetapi, peneliti lain menganggap jalur ini tidak mungkin, dengan alasan … . 

a. jumlah ATP tidak mencukupi untuk pertumbuhan  

b. pada jalur tersebut jumlah NAD
+
 yang direduksi tidak sama dengan jumlah NADH 

yang di oksidasi  

c. sumber karbon yang tereduksi tidak sebanyak glukosa sehingga tidak mencukup 

pertumbuhan.  

d. jumlah muatan negative pada asam laktat tidak sama dengan gliserol-3-fosfat  

e. terdapat inkompatibilitas enzim pada substrat tertentu  

 

17. Operon merupakan bagian penting dalam sistem genom prokariota. Pada bakteri E. Coli, 

diketahui terdapat suatu operon yang disebut operon lac, yang mengatur metabolisme 

glukosa. Jika bakteri E. coli dipaparkan pada medium tanpa glukosa setelah sebelumnya 

hidup dalam medium kaya glukosa, yang terjadi pada operon lac adalah: 

1. Represor terlepas dari operator  

2. Penurunan aktivitas adenylyl cyclase  

3. Pengikatan kompleks CAP-cAMP  

4. Ekspresi gen pemease menurun  

 

18. Perbedaan utama antara sistem kekebalan humoral dan seluler adalah … . 

a. kekebalan humoral bersifat non-spesifik, sedangkan kekebalan seluler bersifat spesifik 

terhadap antigen tertentu 

b. hanya kekebalan humoral yang dipernakan oleh limfosit 

c. kekebalan humoral tidak berfungsi secara independen, selalu diaktivasi oleh kekebalan 

seluler 

d. kekebalan humoral bekerja melawan antigen bebas, sedangkan kekebalan seluler 

melawan patogen yang telah memasuki sel tubuh 

e. hanya kekebalan humoral yang memiliki memori imunologis 



 

 

19. Yang menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen adalah: 

1. Peningkatan laju metabolisme 

2. Peningkatan pCO2 

3. Peningkatan 2,3-DPG 

4. Peningkatan pH darah 

 

20. Berikut ini yang salah mengenai absorpsi glukosa di usus halus adalah … . 

a. pada sisi luminal epitel usus halus, glukosa ditransport secara aktif ke dalam epitel 

usus halus 

b. pada sisi basal epitel usus halus, transport glukosa menggunakan mekanisme difusi 

terfasilitasi 

c. glukosa ditransport masuk ke dalam epitel usus halus secara antiport dengan ion Na 

d. GLUT merupakan sebuah protein transporter glukosa yang berada pada sisi basal 

epitel usus  

e. konsentrasi glukosa epitel usus halus lebih tinggi daripada konsentrasinya dalam 

kapiler 

 

21. Pernyataan yang tidak tepat mengenai otot lurik adalah … . 

a. panjang sebuah kontraksi tergantuing konsentrasi ion Ca
2+

 di retikulum sarkoplasma 

b. otot dengan sarkomer yang pendek berkontraksi lebih cepat daripada otot dengan 

sarkomer yang panjang 

c. kecepatan kontraksi otot ditentukan oleh aktivitas myosin ATP-ase 

d. tetanus adalah akibat dari stimulasi terus menerus selamaa interval yang pendek 

e. rigor mortis terjadi ketika konsentrasi Ca
2+

 di sitoplasma tinggi tetapi tidak terdapat 

ATP 

 

22. Pernyataan berikut yang salah mengenai sel dan organelnya adalah … . 

a. ribosom memiliki komponen protein dan asam nukleat 

b. sel eukaryotik tanpa mitokondria tidak akan bisa melalukan respirasi aerobik 

c. lisosom terbungkus oleh membran ganda 

d. retikulum endoplasma halus juga berfungsi dalam metabolisme lipid 

e. makromolekul penyususun sitoskeleton adalah protein 

 

23. Ketika kulit menerima stimulus berupa panas, reseptor suhu akan mendeteksi perubahan 

suhu yang tiba-tiba lalu mengirimkan impuls ke sistem syaraf pusat. Berdasarkan 

kemampuannya untuk beradaptasi (menurunkan respon secara bertahap hingga menjadi 

sangat rendah atau bahkan hilang sama sekali, pada periode waktu tertentu), termasuk 

kategori manakah reseptor suhu pada kulit? 

a. Reseptor tonik, karena beradaptasi sangat cepat 

b. Reseptor fasik, karena beradaptasi sangat cepat 

c. Reseptor tonik, karena menginformasikan secara konstan status tubuh terhadap 

lingkungan 

d. Reseptor fasik, karena menginformasikan perubahan tiba-tiba status tubuh 

e. Reseptor fasik, karena tidak dapat meneruskan stimulus berulang-ulang yang konstan 

dan hanya terstimulasi ketika kekuatan sinyal benar-benar berubah 

 

24. Pasien dengan gagal jantung kongestif kadang mengalami keadaan yang disebut 

Pernafasan Cheyne-Stokes dimana pasien mengalami periode pernafasan dalam dan 

diselingi dengan periode apnea. Hal ini disebabkan oleh: 

1. Lambatnya aliran darah dari paru-paru ke otak 

2. osilasi homeostatis pernafasan berkurang penundaannya 

 



 

 

3. Tertundanya deteksi kadar CO2 darah 

4. tertundanya deteksi kadar O2 darah 

 

25. Salah satu perubahan sel yang disebabkan oleh nekrosis adalah terjadinya proses 

pengkejuan secara makroskopik dimana jaringan menjadi lunak dan kering. Biasanya 

ditimbulkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis.  Temasuk jenis nekrosis apakah 

kasus diatas? 

a. aseptic necrosis 

b. caseous necrosis 

c. coagulation necrosis 

d. liquefaction necrosis 

e. Zenker’s necrosis 

 

26. Neurotransmitter yang dilepaskan oleh sistem neuron praganglion simpatik maupun 

parasimpatik bekerja pada reseptor … . 

a. Muscarinic cholinergic 

b. Nicotinic cholinergic 

c. α-adrenergic 

d. β-adrenergic 

e. γ-adrenergic 

 

27. Glucose sparing effect dapat dilihat dalam kondisi berpuasa, dimana tubuh tidak 

memetabolisme glukosa, dan menggunakan glukosa untukbeberapa organ tertentu, seperti 

otak dan ertrosit. Seorang pasien diabet dapat mengalami serangan jantung yang tidak 

terasa sakitnya. Bagaimana bisa? 

a. Neuropati diabetik terjadi, yang menurunkan persepsi sensoris, yang termasuk 

menurunkan sakit pada serangan jantung 

b. Kerusakan ganglion otonom akan menyebabkan sakit jantung yang tidak terasa 

c. Iskemia jantung akan dikompensasi dengan vasodilatasi, yang efeknya semakin besar 

karena adanya tekanan darah yang tinggi, sehingga serangan jantungnya tidak lama 

d. Tekanan darah yang tinggi dapat menghasilkan tekanan intrakranial yang tinggi, 

sehingga dapat terjadi robeknya pembuluh darah kecil di otak yang dapat menghambat 

sensorik 

e. Glukosa darah yang tinggi menbawali mulainya tertumpuknya lemak pada otot, 

sehingga saraf sensoris pada otot akan rusak 

 

28. Fruktosa, sebuah monosakarida yang dapat ditemukan pada buah, dapat dimetabolisme 

lebih cepat daripada glukosa, dan dapat berkontibusi lebih besar pada penumpukan lemak 

daripada glukosa, namun secara keseluruhan, bagaimana mungkin indeks glikemik 

(seberapa tinggi naiknya glukosa darah setelah memakan suatu zat) buah rendah? 

a. karbohidrat buah lebih susah diserap karena bayaknya serat 

b. hanya sebagian fruktosa yang dimetabolisme  

c. hanya 60% fruktosa yang akan diserap oleh epitel usus pada semua jenis makanan 

d. fruktosa diserap oleh GLUT5 (difusi terfasilitasi), dan bukan oleh SGLT1 (transpor 

aktif) 

e. fruktosa tidak diubah menjadi glukosa, namun menjadi glikogen 

 

29. Mekanisme Frank-Starling adalah mekanisme yang mengontrol kontraksi otot. Semakin 

panjang suatu otot ditarik, semakin kuat kontraksinya (hingga panjang tertentu). Faktor 

manakah dibawah ini yang paling berkontribusi untuk mekanisme Frank-Starling? 

a. End Systolic Volume 

b. End Diastolic Volume 



 

 

c. Stroke Volume 

d. Cardiac output 

e. Ejection fraction 

 

30. Decompression sickness, juga dikenal sebagai “The Bends”, terjadi saat seorang penyelam 

berenang ke permukaan terlalu cepat, yang menyebabkan terbentuknya gelembung 

nitrogen, yang menyebabkan iskemia dan kemudian rasa sakit. Apakah yang terjadi saat 

seseorang dengan Decompression Sickness dimasukkan kedalam Hyperbaric Chamber?  

a. hyperbaric chamber akan menurunkan sakit karena secara total, akan lebih sedikit 

nitrogen yang dilepas ke darah 

b. hyperbaric chamber akan menurunkan kecepatan difusi nitrogen kembali ke darah 

c. hyperbaric chamber akan meningkatkan oksigen pada darah, yang akan 

menghilangkan iskemia 

d. hyperbaric chamber akan menjenuhkan gas terlarut pada darah, dan mempertahankan 

jumlah nitrogen yang tinggi pada sel, yang berfungsi sebagai anastetik 

e. hyperbaric chamber akan meningkatkan gas yang terlarut dalam darah dan 

menurunkan rasa sakit dengan menurunkan zat asam pada darah. 



 

 

KIMIA 

 

31. Menurut teori asam-basa Bronsted-Lowry, H2O akan bersifat … . 

a. asam terhadap HCl 

b. asam terhadap NH3 

c. asam terhadap CH3COOH 

d. basa terhadap NaOH 

e. asam terhadap H2S 

 

32. Suatu bahan mengandung etanol sebanyak 1150 gram dibakar pada P, T kamar. Panas 

yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air sebanyak 3215 mL, ternyata suhu air 

naik sebesar 47,7
o
C. berapakah % massa etanol pada bahan tersebut? 

(∆Hf C2H5OH = -227 kJ/mol; CO2(g) = -393,5 kJ/mol; H2O(g) = -242 kJ/mol; kalor jenis 

air = 4,2 J/gK) 

a. 2% 

b. 4% 

c. 6% 

d. 8% 

e. 10% 

 

33. Manakah kation yang akan mengendap dengan ion klorida dan ion sulfida? 

a. Ba
2+

 

b. Cu
2+

 

c. Fe
2+

 

d. Mn
2+

 

e. Pb
2+

 

 

34. Diketahui rentang pH suatu indicator adalah sebagai berikut : 

Metil jingga  = 2,9 – 4,0  (merah - kuning) 

Metil merah  = 4,2 – 6,3 (merah - kuning) 

Bromtimol biru  = 6,0 – 7,6  (kuning - biru) 

Fenolftalein  = 8,3 – 10,0 (tak berwarna - magenta) 

Alizarin kuning  = 10,1 – 12 (kuning - merah) 

Dengan menggunakan salah satu indicator yang sesuai, larutan CH3COONa 0,2 M dengan 

Ka CH3COOH = 2 x 10
-5

 akan berwarna … . 

a. merah 

b. magenta 

c. kuning 

d. biru 

e. kuning muda 

 

35. Trigliserida adalah bentuk lemak yang disimpan di dalam tubuh. Apabila kadar glukosa 

darah menjadi rendah akibat puasa, lemak dapat digunakan sebagai sumber energi 

cadangan. Tristearin (C57H110O6) adalah sejenis lemak yang apabila dioksidasi akan 

mengalami reaksi sebagai berikut: 

2C57H110O6(s) + 163O2(g) → 114CO2(g) + 110H2O(l) ∆Hreaksi = -7,0 x 10
4
 kJ 

Jumlah tristearin yang dapat dioksidasi bila oksigen yang tersedia sejumlah 325 L pada 

37
o
C dan 755 mmHg adalah … g. 

a. 0,1558 

b. 890,0 

c. 138,7 

 



 

 

d. 0,8206 

e. 163,0 

 

36. Eter mahkota adalah sebuah ether siklik yang dipakai sebagai zat kelat, suatu zat yang 

mengikat molekul-molekul atau ion. Suatu sifat khusus dari eter mahkota ini adalah 

ukuran cincin yang berbeda akan mengkelat ion logam yang berlainan.  Senyawa ini 

diberi nama dengan sistem penamaan x-mahkota-y. Apakah x dan y yang terdapat dalam 

penamaan ini? 

a. X adalah jumlah ikatan rangkap dan y adalah jumlah atom C 

b. X adalah jumlah atom C dan y adalah jumlah atom N 

c. X adalah jumlah ion yang dapat diikat dan y adalah jumlah atom C 

d. X adalah jumlah atom dalam cincin dan y adalah jumlah atom O 

e. X adalah jumlah atom C dalam cincin dan y adalah jumlah atom O 

 

37. Benzocaine adalah suatu senyawa yang bersifat memberikan pengaruh analgesic 

Lengkapi reaksi pembentukan benzocaine berikut! 

 
a. p-nitrotoleune; o-nitrotoluene; p-nitrobenzoic acid; benzaldehide; benzoic acid-4-

nitro-ethylester 

b. p-nitrotoleune; o-nitrotoluene; o-nitrobenzoic acid; ethanol; benzoic acid-4-nitro-

ethylester 

c. p-nitrotoleune; o-nitrotoluene; o-nitrobenzoic acid.; benzaldehide; benzoic acid-4-

nitro-ethylester 

d. p-nitrotoleune; o-nitrotoluene; p-nitrobenzoic acid; ethanol; benzoic acid-4-nitro-

ethylester 

e. p-nitrotoleune; o-nitrotoluene; p-nitrobenzoic acid; methyl ethyl ester; benzoic acid-4-

nitro-ethylester 

 

38. Berdasarkan teori VSEPR, apa bentuk geometri yang diperkirakan untuk senyawa SOCl2? 

a. Seesaw 

b. Bent 

c. Trigonal planar 

d. T-shaped 

e. Trigonal pyramidal 

 

39. Dioksin merupakan senyawa yang sangat beracun dan tersebar di mana-mana. Penyakit 

utama yang disebabkan oleh dioksin antara lain kanker, kelainan sistem syaraf, keguguran 

dan penurunan daya tahan tubuh. Sumber terbesar dioksin berasal dari pembakaran 

sampah yang tidak terkontrol. Senyawa dioksin mengandung unsur halogen yaitu … . 

a. bromin 

b. fluorin 

c. klorin 

d. iodin 

e. astatin 

 

40. RNA polimerase adalah sebuah enzim yang berperan dalam sintesis protein, tepatnya di 

dalam proses transkripsi. Di dalam proses ini RNA polimerase memiliki penstabil yang 

berupa ion dari sebuah unsur. Manakah yang merupakan konfigurasi elektron dari unsur 

tersebut? 
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41. Lengkapi salah satu reaksi dari TCA cycle, X dan Y adalah  … . 

 

         
 

a. X =   Y =  

 

b. X =   Y =  

 

 

c. X =   Y =  

 

d. X =   Y =  

 

 

e. X =   Y =  

 

42. Isoprena banyak digunakan sebagai kerangka dasar metabolit sekunder pada tumbuhan. 

Golongan senyawa berikut tersusun dari kerangka isoprena, kecuali … . 

a. koenzim Q 

b. koenzim A 

c. terpena 

d. retinol 

e. tokoferol  

 

43. Seorang dengan berat badan 60 kg diketahui osmolaritas plasmanya adalah  

300 mOsmol/L. Berapakah osmolaritas plasma orang tersebut setelah diberikan 2 L 

larutan 3% NaCl. (ECF= 20% ; ICF= 40%) 

a. 300 mOsmol/L. 

b. 338 mOsmol/L. 

Y 
Akonitase,Fe2
+ 

H2O 
Akonitase,Fe2
+ X 

H2O 



 

 

c. 531 mOsmol/L. 

d. 1026 mOsmol/L. 

e. 2052 mOsmol/L. 

 

44. Eosin adalah suatu zat yang digunakan dalam mewarnai sitoplasma, kolagen, dan serabut 

otot untuk preparat mikroskop. Eosin dihasilkan dengan mereaksikan suatu halogen 

dengan fluorescein, senyawa organik yang salah satu turunannya digunakan sebagai bahan 

diagnostik  dalam bidang optalmologi dan optometri. Halogen yang digunakan adalah … . 

a. F 

b. Cl 

c. Br 

d. I 

e. Cr 

 

45. Asam amino yang terasa pahit adalah … . 

a. arginin 

b. aspartat 

c. glisin 

d. glutamat 

e. tidak satu pun, karena asam amino tidak memiliki rasa 

 

46. Asam tartarat, H2C4H4O6, merupakan asam berproton dua. Asam ini terkandung dalam 

minuman anggur, dan akan mengendap seiring dengan makin tuanya minuman anggur 

tersebut. Sebanyak 40 mL larutan asam tartarat dalam minuman anggur, dititrasi dengan 

larutan NaOH 2,000 M, dan untuk mentitrasi kedua proton yang bersifat asam tersebut 

dibutuhkan 22,62 mL larutan NaOH. Molaritas larutan asam tartarat tersebut adalah … . 

a. 0,02262 M 

b. 0,04524 M 

c. 0,5655 M 

d. 1,131 M 

e. 0,2000 M 

 

47. Pada glikolisis, suatu halida yang terdiri dari 2 atom unsur X dapat menghambat reaksi 

dehidrasi yang dikatalisis oleh enolase. Konfigurasi elektron unsur X netral adalah … . 

a. [He] 2s
2 

2p
5
 

b. [Ne] 3s
2 

3p
5
 

c. [Ar] 4s
2 

4p
5
 

d. [Kr] 5s
2 

5p
5
 

e. [Xe] 6s
2 

6p
5
 

 

48. Nilai pH dari larutan 1x10
-2 

M HCN (Ka = 4x10
-10

) adalah … . 

a. antara 7 – 10 

b. 7 

c. 4 

d. antara 4 – 7 

e. kurang dari 4 

 

49. Waktu paruh dari reaksi orde tiga A→B dengan k = 0,5 L
2
 mol

-2
 s

-1
, jika diketahui 

konsentrasi awal reaktan 2 M adalah … . 

a. 0,005 s 

b. 0,5 s 

c. 0,75 s 



 

 

d. 0,8 s 

e. 1,2 s 

 

50. Pada Siklus Asam Sitrat, reaksi transaminasi bersifat reversibel untuk membentuk piruvat 

dan zat-zat antara tertentu dalam Siklus Asam Sitrat dari asam-asam amino tertentu dan 

sebaliknya yaitu untuk sintesis asam amino. Berikut secara berturut-turut asam-asam 

amino pembentuk Asam Piruvat, Oksaloasetat, dan α-Ketoglutarat adalah: 

a. Glutamat, Alanin, Aspartat 

b. Alanin, Aspartat, Glutamat 

c. Alanin, Glutamat, Aspartat 

d. Glutamat, Aspartat, Alanin 

e. Aspartat, Alanin, Glutamat 

 

51. Sebuah sampel gas ideal yang memiliki volume 0,500 L pada suhu 25°C dan tekanan  

1,20 atm. Berapakah volumenya pada suhu 75°C and tekanan 3,60 atm?  

a. 0,143 L 

b. 0,195 L 

c. 0,500 L 

d. 1,000 L 

e. 1,750 L 

 

52. Sebuah larutan natrium asetat (CH3COONa) 0,2 M terhidrolisis, tentukan berapa persen 

hidrolisisnya jika Kb = 5,6x10
-10

! 

a. 0,052% 

b. 0,12% 

c. 0,0034% 

d. 2,2% 

e. 1,24% 

 

53. Garam AgI adalah garam yang sukar larut dalam air. Kelarutan garam ini akan bertambah 

besar jika ke dalam larutan ditambahkan … . 

1. AgNO3 

2. KI 

3. H2SO4 

4. NH3 

 

54. Faktor yang menstabilkan struktur tersier dan kuartener dari enzim adalah … . 

1. interaksi hidrofobik 

2. ikatan disulfide 

3. interaksi nonkovalen 

4. ikatan hydrogen 

 

55. Enzim berikut  dapat mengkatalisis reaksi yang memiliki kesetimbangan reaksi jauh lebih 

menguntungkan pembentukan produk sehingga secara fisiologis reaksi tersebut harus 

dianggap berjalan satu arah. Enzim tersebut yaitu:  

1. Piruvat dehidrogenase 

2. Sitrat sintase 

3. α-Ketoglutarat dehidrogenase 

4. Laktat dehidrogenase 

 

56. Alkohol dan eter merupakan isomer fungsi dengan rumus umum CnH2n+2O, namun 

keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Alkohol dan eter dapat dibedakan berdasar 



 

 

reaksi dengan logam natrium atau fosforus pentaklorida. Manakah di antara pernyataan 

berikut yang benar? 

1. Eter bereaksi dengan PCl5 menghasilkan alkil klorida 

2. Alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan fosforil triklorida 

3. Eter bereaksi dengan PCL5 menghasilkan fosforil triklorida 

4. Alkohol bereaksi dengan PCl5 menghasilkan asam klorida 

 

57. Zat berikut bereaksi dengan gugus –SH asam lipoat sehingga menghambat piruvat 

dehidrogenase yaitu:  

1. Ion merkuri 

2. Fluoroasetat 

3. Arsenit 

4. Malonat 

 

58. Racun yang dapat menghambat kompleks IV pada rantai respirasi di mitokondria 

sehingga dapat menghentikan respirasi secara total adalah … . 

1. Sianida 

2. H2S 

3. Karbonmonoksida 

4. Tar 

 

59. Struktur di bawah ini digunakan untuk terapi simptomatik penyakit berikut … . 

1. Osteoarthritis 

2. Anklosing Spondilitis 

3. Rheumatoid Arthritis 

4. Pneumonia 

 

 

 

60. Lingkungan di bagian aktif enzim menurunkan ∆Gf dengan menstabilkan zat zat antara 

keadaan transisi. Stabilisasi tersebut dapat melibatkan … . 

1. Transfer proton oleh gugus asam basa 

2. Ion logam untuk menstabilkan muatan yg terbentuk 

3. Gugus bermuatan untuk menstabilkan muatan yang terbentuk 

4. Penerapan hambatan sterik pada substrat 



 

 

FISIKA 

 

61. Anggap A, B, C, D adalah titik-titik pada suatu garis vertikal sedemikian hingga 

AB=BC=BD. Apabila sebuah benda dilepas dan jatuh bebas dari titik A, maka waktu 

yang dibutuhkan untuk melalui AB, BC, dan BD akan memenuhi perbandingan: 

a. 1 : √3 – √2 : √3 + √2 

b. 1 : √2 – 1 : √3 – √2  

c. 1 : √2 – 1 : √3 

d. 1 : √2 : √3 -1 

e. 1 : √2 : √3 

 

62. Hitung hambatan ekuivalen antara titik P dan Q! 

 
a. 10 Ω 

b. 15 Ω 

c. 20 Ω 

d. 40 Ω 

e. 60 Ω 

 

63. Dua benda A dan B bermassa sama masing-masing 2 kg saling bertumbukan. Kecepatan 

sebelum tumbukan adalah )/(ˆ30ˆ15 smjivA   dan vB = -10î +5 ĵ(m / s) . Kecepatan 

benda A setelah tumbukan adalah )/(ˆ20ˆ5 smjivA 


. Energi kinetik yang hilang 

setelah tumbukan adalah … . 

 a. 10%  b. 20%  c. 40%   

 d. 60%  e. 80% 

 

64. Sebuah sistem ditunjukkan pada gambar di samping, diletakkan dalam elevator yang 

bergerak ke bawah dengan percepatan a. Tentukan tegangan tali T jika meja licin. 

a. T = 
   (   )

 
 

b. T = 
   (   )

 
 

c. T = 
   (   )

 
 

d. T =   (   ) 

e. T = 
   (   )

 
 

  

 

65. Sebuah elektron (e) bermassa m bergerak dengan energi kinetik K tidak akan menumbuk 

lempeng berjarak d dari tempat mulai elektron bergerak jika medan magnet diberikan di 

permukaan lempeng. Besar medan magnet tersebut adalah … . 

 

 

 

m 

a 



 

 

a. √
   

    
 

b. √
  

     
 

c.  √
  

     
 

d. √
  

     
 

e. √
  

      
 

 

66. Sejumlah gas terkurung dalam suatu dinding silinder. Jika pada dinding terdapat sebuah 

lubang kecil seluas A, maka massa gas m yang keluar dari lubang dalam selang waktu 

singkat t dirumuskan oleh persamaan m/t = kp
b
 c

 A
d
, dengan k sebagai tetapan tanpa 

dimensi, p adalah tekanan gas, dan  adalah massa jenis gas. Tentukanlah nilai-nilai b, c, 

dan d, serta nyatakan kembali persamaan di atas dengan memasukkan nilai b, c, dan d! 

a. pkA
t

m
.  c. pkA

t

m
   e. pAk

t

m
.2   

b.  pAk
t

m
.32   d. 

m

t
= kA3p r  

 

   

67. Dua massa M dan m dihubungkan dengan sebuah batang yang panjangnya L dan 

massanya diabaikan. Batang diputar terhadap pusat massanya yang berjarak 
Mm

M
x


 L 

dari massa yang kecil dengan kecepatan sudut . Energi kinetik rotasi sistem adalah … . 

 

a.  
2

2

1
L

mM

M


 c. L

mM

mM

2

1
 

  

e. 
2L

mM

mM


 

b. 2
23

1
L

mM

m


 d. 22

2

1
L

mM

mM


 

  

68. Suatu gas ideal melalui suatu siklus lingkaran seperti pada 

diagram  PV. Berapakah effisiensi dari mesin carnot yang 

beroperasi di antara suhu tinggi dan rendah yang sama 

dengan gas pada siklus lingkaran ini?  

a. 66,67% c. 77,19% e. 87,67% 

b. 71,77% d.47,29% 

 

 

69. Sebuah bola (dengan momen inersia I = 2/5mr
2
) menggelinding tanpa slip di dalam silinder 

tipis berongga dengan radius R. Silinder berputar terhadap porosnya dengan percepatan 

sudut α. Hitung nilai α sehingga pusat massa bola tetap diam pada sudut θ dari dasar 

silinder. 

 

a. 
      

  (   )
 c. 

      

  (   )
 e. 

      

  (   )
 

b. 
      

  
 d. 

      

  
 

 

 



 

 

70. Sebuah ayunan sederhana dibawa oleh seseorang yang berdiri pada sebuah escalator 

dengan kemiringan 30 derajat terhadap bidang datar. Saat tangga diam, periode ayunan 2 s. 

Ketika tangga bergerak ke atas dengan percepatan 2 m/s
2
 maka periode ayunan sebesar … . 

a. 1.64 s 

b. 1.89 s 

c. 2 s 

d. 2.11 s 

e. 2.36 s 

 

71. Suatu lapisan benzena (n=1,5) setebal 6 cm mengapung di atas lapisan air (n=1,33) 4 cm 

dalam bejana. Jarak semu antara dasar bejana dan permukaan benzena dipandang secara 

tegak lurus dari atas adalah … . 

a. 2 cm 

b. 5 cm 

c. 7 cm 

d. 10 cm 

e. 15 cm 

 

72. Sinar matahari jatuh dengan sudut datang 30
o
 kesatu permukaan kaca jendela. Indeks bias 

kaca adalah 1,5 dan ketebalannya adalah 1 cm. Pergeseran sinar 

matahari dan sinar yang keluar dari permukaan sebelahnya pada kaca 

jendela adalah … . 

a. 9,138 mm 

b. 8,318 mm 

c. 3,198 mm 

d. 1,938 mm 

e. 1,398 mm 

 

73. 1 picometer setara dengan berapa meter? 

a. 10
-9

  b. 10
-12

  c. 10
-15

  d. 10
-18

  e. 10
-21

 

 

74. Sebuah pensil berdiri pada pinggir sebuah disk lingkaran dengan radius 10m. Pensil 

tersebut memiliki diameter 1 m dan tinggi 4 m. Berapakah kecepatan sudut maksimum 

perputaran disk lingkaran tersebut agar pensil dapat tetap berdiri di disk lingkaran itu? 

A. 0,25 rad/s 

B. 0,5 rad/s 

C. 0,75 rad/s 

D. 1 rad/s 

E. 1,25 rad/s 

 

75. Pada gerak proyektil umumnya, gerak proyektil akan mencapai titik tertinggi akan 

lintasannya saat … . 

a. Percepatan 0 

b. Komponen horizontal dan vertical 0 

c. Hanya ada komponen vertical 

d. Kecepatan dan percepatannya 0 

e. Kecepatannya tegak lurus dengan percepatannya 

 

76. Sebuah roda akan dinaikkan pada anak tanggak seperti pada gambar. Bila jari-jari=R, berat 

roda=W, tinggi anak tangga=h, maka gaya F minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut 

dapat naik adalah … . 

 



 

 

a. F=W (2Rh-h)
1/2

/(R-h) 

b. F=W (2Rh-h
2
)
1/2

/(R-h) 

c. F=W (2Rh-h
2
)/(R-2h) 

d. F=W (Rh-h
2
)/(R-h) 

e. F=W (2Rh-h
2
)
1/2

/(R-h
2
) 

 

77. Jika pada sebuah bola mata jarak antara kornea ke retina sebesar 14 mm dan sebuah objek 

diletakkan 25 cm dari mata. Berapakah daya refraktif mata agar bayangan terfokuskan 

pada retina? 

a. 40 D  b. 44 D  c. 56 D  d. 71 D  e. 75 D 

 

78. Dua partikel dihembuskan dari lubang hidung, satu dari kiri dan satu dari kanan. Partikel 

kiri memiliki empat kali massa dan sepertiga kali kecepatan dibandingkan partikel kanan. 

Rasio panjang gelombang untuk partikel kiri : partikel kanan adalah? 

a. 1 : 4  b. 4 : 1  c. 3 : 4  d. 4 : 3  e. 1 : 12 

 

79. Rantai Besi memiliki panjang 5 meter dan telah diregangkan oleh seseorang dengan gaya 

2000 newton. Rantai ini memilik berat sebesar 6,25 kg. Bila Rantai tersebut digetarkan, 

berapa kecepatan rambat gelombangnya? 

a. 2 m/s  b. 5 m/s c. 6 m/s  d. 10 m/s e. 40 m/s 

 

80. Tuan X melompat dan tidak turun lagi. Berapa kecepatan lepas dari Tuan X dari bumi 

(m/s) (Radius bumi adalah R km; Massa Bumi: adalah M Kg) 

a. √(GM/100R)    b. (2GM/R
2
)    c. √(2GM/R) d. √(GM/500R) e. √(4GM/R) 

 

81. Panas dan cahaya matahari berasal dari proses … . 

a. penggabungan inti-inti hidrogen menjadi inti-inti helium 

b. penggabungan inti-inti deutron menjadi inti-inti hidrogen dan helium 

c. pembelahan inti-inti helium menjadi inti-inti hydrogen 

d. reaksi fisi nuklir berantai 

e. reaksi fisi dan fusi nuklir berantai 

 

82. Andai kata bumi ini menyusut sehingga diameternya menjadi setengah harga semula tetapi 

massanya tidak berubah, maka massa benda-benda yang ada di permukaan bumi … . 

a. menjadi empat kali lebih besar 

b. menjadi dua kali lebih besar 

c. menjadi seperempatnya harga semula 

d. tidak berubah 

e. menjadi setengah dari semula 

 

83. DVD-R dengan massa M dan jari-jari luar R2 dan jari-jari dalam R1 memiliki momen 

inersia pusat sebesar? 

a. ½M(R1+ R2)²             b. ½M(R2- R1)²             c. ½M(R1²+ R2²)            d. ½M(R2²- R1²)            

e. ½M(R1x R2) 

 

84. Urutkan gelombang elektromagnetik ini dari panjang gelombang terpendek ke terpanjang!  

a. Gelombang radio, radar, sinar inframerah, cahaya tampak  

b. Cahaya tampak, sinar inframerah,  radar, gelombang radio 

c. Sinar inframerah, gelombang radio, radar, cahaya tampak  

d. Ultraviolet, cahaya tampak, gelombang TV, sinar inframerah 

e. Sinar x, sinar y, ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah 

F 

h 
R W 



 

 

85. Pengamatan presiden adalah pengamatan absolute, tidak ada relativitas. Sebuah kapal 

ruang angkasa bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 0,6 c. Didalam kapal tersebut 

ditempakan laser dari bagian belakang pesawat menuju ke cermin yang berada bagian 

depan. Peristiwa ini diamati oleh astronot dan presiden yang di bumi. Menurut si astronot, 

waktuyg dibutuhkan supaya laser itu kembali ke sumbernya adalah 2 x10
-3

s. Manakah 

pernyataan dibawah ini yang benar?  

1. Menurut si astronot, jarak antara sumber ke kaca adalah 3 m 

2. Menurut presiden, jarak antara sumber ke kaca adalah 2,4m 

3. Menurut presiden,waktu yg dibuthkan untuk laser tersebut memantul kembali adalah 

2,5x10
-8

s 

4. Menurut presiden, kecepatan dari laser adalah 1,2x10
8
m/s 

 

86. Gas ideal monoatomik terdapat di ruangan tertutup, memiliki tekanan 1,2 x 10
5
 Pa dan 

volume 40 liter. Kemudian dipanaskan oleh mata superman selama 10 detik (masing-

masing memancarkan 100 watt energy laser). Volume dalam ruangan bertambah secara 

isobar sehingga menjadi 50 liter. Pada akhir proses tersebut: 

1. Temperatur gas meningkat 

2. Gas akan melakukan kerja 1,2 x10
3
J 

3. Entalpi gas akan meningkat 800 J 

4. Massa jenis gas akan meningkat 

 

87. (N + 2)m = massa dari objek-objek massa yang bergantung pada sistem sesuai gambar. 

Pilih jawaban yang benar  (g=10m/s
2
)  

1. a massa keempat =    ⁄  m/s
2
 

2. a massa ketiga =    ⁄  m/s
2
 

3. a massa kedua =      2
 

4. a massa kesatu =    ⁄  m/s
2
 

 

88. Kalau energi dalam akhir dan energi dalam mula-mula suatu gas ideal bernilai sama, maka 

proses yang telah dialami system itu adalah proses … . 

1. Isotermal 

2. Isokhorik 

3. Daur 

4. Isobaric 

 

89. Pasangan lensa (sebelah kiri) dan cermin (sebelah kanan) 

disusun seperti pada gambar. Cermin memiliki jari-jari 

kelengkungan 20 cm. Lensa memiliki fokus -16,7 cm, maka 

hasil bayangannya adalah … . 

1. sejati 

2. tegak 

3. diperkecil 

4. maya 

 

90.  Kalor jenis dipengaruhi oleh … . 

1. Massa    

2. Kalor    

3. Suhu    

4. Jenis Zat 



 

 

KEDOKTERAN 

 

Skenario 1 (Soal No. 91 – 92) 

Tuan B menderita lemah otot sekujur tubuh. Melalui pemeriksaan, didapati atrofi di berbagai 

otot. Dokter mendiagnosa Tuan B mengalami Myasthenia Gravis. 

 

91. Hal berikut yang benar untuk penderita Myasthenia Gravis adalah … . 

a. Reseptor asetilkolin diserang oleh sistem imun 

b. Asetilkolin diserang oleh sistem imun 

c. Bahan dasar asetilkolin diserang oleh sistem imun 

d. Neuromuscular junction tidak menghasilkan asetilkolin yang sempurna 

e. Tidak dihasilkan enzim asetilkolinesterase 

 

92. Tuan B kesulitan untuk melakukan flexi pada persendian panggul. Otot berikut ini yang 

mengalami atrofi adalah: 

1. Gluteus Maximus 

2. Ekstensor digitorum longus 

3. Sartorius 

4. Illiopsoas 

 

Skenario 2 (Soal No. 93 – 95) 

Seorang pasien laki-laki datang dengan keluhan nyeri di daerah ulu hati. Dari anamnesis 

diketahui bahwa pasien mempunyai kebiasan merokok sejak 10 tahun yang lalu, pasien juga 

sering minum minuman keras. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa 

Respiratory rate 22x/menit, suhu 36,5
0
 C, tekanan darah 130/90 mmHg. Pada auskultasi, 

didapatkan murmur pada intercostal space ke-5 kiri di linea midclavicular. 

 

93. Bunyi tersebut dikarenakan adanya kelainan pada … . 

a. Katub tricuspidalis 

b. Katub mitralis 

c. Katub semilunaris aorticus 

d. Katub semilunaris pulmonalis 

e. Katub semiovalis 

 

94. Kelainan apakah yang tidak mungkin ditemukan pada pasien ini?  

a. stenosis katup mitral 

b. oedema paru 

c. tekanan vena jugularis meningkat 

d. vertebral lumbal lordosis 

e. sesak napas 

 

95. Pasien dari skenario 2 melakukan foto thorax. Apakah yang paling mungkin terlihat pada 

hasil foto thorax? 

a. posisi diaphragm sebelah kiri lebih tinggi daripada yang kanan 

b. ukuran jantung 65% dari cardio thoracic ratio 

c. bronkus primarius dextra mengeluarkan cabang terlebih dahulu daripada bronkus 

primarius sinistra 

d. scapula tidak terlihat pada pemeriksaan anterior posterior 

e. apeks jantung di sebelah kanan dari sternum 

 

 

 



 

 

Skenario 3 (Soal No. 96) 

Mr. X, 29 tahun, dilarikan ke rumah sakit karena mnegalami kejang. Setelah dilakukan 

pemeriksaan fisik, suhu tubuh Mr. X adalah 39,2
o
C dan tekanan darah yang didapat adalah 

140/90 mmHg. 

 

96. Obat yang dapat digunakan untuk kejang adalah … . 

1. Benzodiazepin 

2. Barbiturat 

3. Diazepam 

4. Metronidazole 

 

Skenario 4 (Soal No. 97) 

Ms. AB mengeluh mengalami diare. Ketika dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan 

arteri brachialis sebesar 90/60 mmHg, temperatur 38
o
C, nyeri pada perut saat ditekan.  

 

97. Jika sakit yang diderita Ms. AB merupakan akibat dari infeksi, organisme yang dapat 

menyebabkan infeksi pada saluran gastrointestinal adalah … . 

1. Giardia lamblia 

2. Tinea corporis 

3. Amoeba 

4. Tinea versicolor 

 

Skenario 5 (Soal No. 98) 

Pria 50 tahun datang ke dokter dengan keluhan sakit di belakang kepala, dilakukan 

pemeriksaan, didapati suhunya 36.5
o
C, RR 12x/menit, tekanan darah 180/100 mmHg, nadi 

100x/menit. 

 

98. Kemungkinan peningkatan tekanan darah pasien disebabkan oleh … . 

a. Vasokonstriksi pembuluh darah perifer 

b. Sesak 

c. Anemia 

d. Penurunan cardiac output 

e. Penurunan tahanan vesikuler perifer 

 

99. Seorang pasien dicurigai mengalami asidosis metabolik. Untuk menegakkan diagnose, 

perlu dilakukan pemeriksaan berikut ini … . 

1. Faal ginjal 

2. Pengukuran pH darah 

3. pCO2 

4. Kandungan O2 

 

100. Apabila basal ganglia mengalami lesi, contohnya pada penderita Parkinson Diesase, maka 

dibawah ini yang dapat ditemukan adalah: 

1. tidak menyebabkan kelumpuhan 

2. tidak ada kerugian indera atau ataksia 

3. dyskinesias 

4. tidak ditemukan perubahan pada otot 

 


