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BIOLOGI 
1. Rigor mortis adalah suatu peristiwa ketika otot mengalami kontraktur kuat yang 

menyebabkan tubuh menjadi kaku beberapa jam setelah kematian. Apa penyebab rigor 

mortis yang paling mungkin? 

A. Troponin C kehilangan kemampuan untuk mengikat ion kalsium 

B. ADP dan Pi tidak bisa terlepas dari kepala myosin 

C. Degradasi aktin karena kekurangan ATP 

D. Kekakuan sebenarnya disebabkan oleh massa darah yang membeku 

E. Kerusakan otak setelah kematian menyebabkan neuron menembakkan potensial aksi 

secara tidak terkendali yang disebut dengan ghost potential 

 

2. Untuk membiakkan virus, tempat yang paling sesuai adalah… 

A. Kaldu steril 

B. Embrio ayam hidup 

C. Embrio tikus lahir mati 

D. Medium agar-agar 

E. Garam fisiologis yang steril 

 

3. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektida, kadar terbesar penimbunan bahan 

pencemaran akan terdapat pada? 

A. Air tawar 

B. Fitoplankton 

C. Ikan kecil 

D. Ikan besar 

E. Zooplankton 

 

4. Umur embrio paling sensitif terhadap pengaruh bahan teratogenik yaitu : 

A. 1 minggu – 2 minggu     

B. 3 minggu – 8 minggu      

C. 9 minggu – 12 minggu 

D. 13 minggu – 15 minggu 

E. 16 minggu – 20 minggu 

 

5. Penyakit galaktosemia adalah salah satu contoh penyakit yang berhubungan dengan 

metabolisme karbohidrat akibat defisiensi . . .  

A. Heksosa 1-fosfat transferase 

B. 1-fosfat uridil transferase 

C. Heksosa 1-fosfat uridil transferase 

D. Fruktosa isomerase 

E. Fosfat aldolase 

 

6. Pencernaan oleh enzim restriksi dengan HindIII pada genom DNA dari tiga spesies katak 

(A, B, dan C) mengungkapkan bahwa spesies A dan B masing-masing menghasilkan pola 

fragmen yang unik, sedangkan spesies C berbagi fragmen dengan kedua spesies A dan 

spesies B. Hasil ini menunjukkan bahwa ... 

A. Spesies C berperan sebagai outgroup untuk penelitian. 

B. Analisis enzim restriksi tidak boleh digunakan dalam perbandingan lebih dari dua 

spesies secara bersamaan. 

C. Spesies C adalah nenek moyang yang hidup terbaru dari kedua spesies A dan spesies 

B. 

D. Sampel DNA dari spesies C pasti telah terkontaminasi. 

E. Spesies C adalah hibrid antara spesies A dan spesies B. 
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7. Apa yang sama di antara kedua kondisi ini: jari tangan dan kaki berselaput pada manusia 

dan perkembangan sel-sel kanker? 

A. Keduanya disebabkan oleh pertumbuhan sel yang berlebihan. 

B. Keduanya disebabkan oleh hilangnya apoptosis. 

C. Keduanya adalah hasil dari paparan senyawa karsinogenik. 

D. Keduanya disebabkan oleh kadar vitamin yang larut dalam lemak yang berlebihan. 

E. Keduanya disebabkan oleh infeksi dari virus terkait kanker. 

 

8. Dalam istilah evolusi, yang mana dari organisme berikut adalah yang paling sukses? 

A. Organisme yang hidup terpanjang. 

B. Organisme yang tumbuh paling cepat 

C. Organisme yang membuat jumlah keturunan terbesar yang bertahan untuk 

bereproduksi 

D. Organisme yang memiliki karakteristik terbaik bagi lingkungan saat ini. 

E. Organisme yang memiliki wilayah terbesar 

 

9. Ketika dalam perjalanan melewati hutan, seorang bapak digigit oleh ular berbisa. Dia 

hampir saja tewas akibat hemolisis. Dari hasil analisis terhadap bisa ular tersebut 

ditemukan 3 buah enzim: fosfolipase yang mendegradasi fosfolipid; neuraminidase yang 

melepaskan karbohidrat pada permukaan sel; dan protease yang mendegradasi protein. 

Enzim yang menyebabkan hemolisis adalah? 

A. Neuraminidase yang menghancurkan karbohidrat pada membran sel yang selanjutnya 

menyebabkan sel lisis 

B. Fosfolipase yang akan mendegradasi fosfolipid yang merupakan komponen membran 

yang membentuk suatu pembatas sel. 

C. Protease yang akan mendegradasi protein transmembran yang akan menyebabkan sel 

lisis 

D. Neuraminidase yang menghancurkan karbohidrat karena karbohidrat merupakan 

bagian dari glikokaliks 

E. Bukan salah satu jawaban di atas 

 

Pertanyaan nomor 10 – 11 mengacu pada eksperimen pembiakan berikut. Tujuannya adalah 

membuat tikus berbulu putih berekor pendek. 

 

P: tikus berbulu coklat berekor pendek  tikus berbulu putih berekor panjang 

 

F1 F2 

semua keturunan berbulu coklat berekor 

panjang 

292 tikus berbulu coklat berekor panjang 

97 tikus berbulu coklat berekor pendek 

103 tikus berbulu putih berekor panjang 

36 tikus berbulu putih berekor pendek 
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10. Hasil diatas menunjukkan bahwa orangtua (generasi – P) … 

A. Keduanya heterozigot untuk warna bulu dan panjang ekor. 

B. Satu homozigot dominan untuk warna bulu dan panjang ekor, sedangkan satu lagi 

homozigot resesif untuk kedua sifat.  

C. Satu homozigot dominan untuk warna bulu dan homozigot resesif untuk panjang ekor, 

sedangkan satu lagi homozigot resesif untuk warna bulu dan homozigot dominan 

untuk panjang ekor. 

D. Satu homozigot dominan untuk kedua sifat, sedangkan satu lagi heterozigot untuk 

kedua sifat. 

E. Satu homozigot resesif untuk kedua sifat, sedangkan satu lagi heterozigot untuk kedua 

sifat. 

 

11. Berdasarkan hasil, berapa banyak gen yang mengontrol keempat sifat yang diamati 

diantara keturunan F2 (warna bulu coklat, warna bulu putih, ekor pendek, ekor panjang)? 

A. 1 

B. 2 

C. 4 

D. 8 

E. 16 

 

12. Berikut ini adalah sumber energi dari aktivitas otot 

1. Glikolisis 

2. Fosforilasi Oksidatif 

3. Fermentasi Laktat 

4. Kreatin Fosfat 

 

13. Faktor-faktor di tingkat jaringan yang mendorong bongkar muat O2 dari hemoglobin 

1. Peningkatan temperature 

2. Efek Bohr  

3. 2,3-bisphosphoglycerate (BPG) 

4. Efek Haldane 

 

14. Pilih urutan yang benar mengenai transportasi CO2 dalam tubuh dari cara yang membawa 

konsentrasi CO2 paling banyak dalam darah 

A. Secara fisik terlarut  - terikat pada hemoglobin – sebagai bikarbonat 

B. Sebagai bikarbonat - Secara fisik terlarut  - terikat pada hemoglobin 

C. Terikat pada hemoglobin -  sebagai bikarbonat- Secara fisik terlarut   

D. Secara fisik terlarut - sebagai bikarbonat - terikat pada hemoglobin 

E. Sebagai bikarbonat -  terikat pada hemoglobin - Secara fisik terlarut 

  

15. Penyakit baru diturunkan secara resesif diciptakan oleh plaque.inc diekspresikan hanya 

pada individu dengan tipe darah AB, meskipun penyakit dan golongan darah secara 

independen diwariskan. Seorang pria normal dengan golongan darah A dan seorang 

wanita normal dengan golongan darah B telah memiliki satu anak dengan penyakit. 

Wanita itu kini hamil untuk kedua kalinya. Asumsikan bahwa kedua orang tua 

heterozigot untuk gen yang menyebabkan penyakit; yang pernyataan ini adalah 

probabilitas yang tepat untuk anak-anak mereka selanjutnya? 

A. Probabilitas anak kedua mereka memiliki penyakit ini ¼  

B. Mereka dapat memiliki anak normal dengan kesempatan 15/16  

C. Kesempatan untuk mendapatkan anak dengan golongan darah O dan penyakit ini 1/16  

D. Prediksi bahwa mereka memiliki anak kedua dan ketiga tanpa penyakit ini 9/16  

E. Telah dipastikan bahwa anak berikutnya memiliki penyakit 
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16. Sebuah bakteri eksperimental yang dibuat oleh plaque.inc dilengkapi dengan 

kemampuan untuk menghasilkan racun yang berbahaya dan juga penangkalnya. Gen 

toksin dimasukkan dalam trp operon dan gen penangkal dimasukkan dalam operon lac. 

Salah satu ilmuwan di laboratorium tak sengaja diracun oleh racun ini. Bayangkan Anda 

adalah sesama ilmuwan bagaimana Anda mengkultur bakteri untuk menghasilkan 

penangkal dan bukannya racun untuk menolong teman ilmuwan Anda? 

1. Membuat bakteri kelaparan ATP 

2. Memberikan suplemen triptofan 

3. Memberikan suplemen alolaktosa bukan laktosa 

4. Habitat kaya akan Glukosa diperlukan untuk bakteri 

 

17. Epinefrin, suatu hormon yang memicu pelepasan glukosa dari glikogen, bekerja hanya 

dengan jumlah yang amat sangat kecil. Namun, dalam jumlah yang kecil ini epinefrin 

mampu membuat laju pelepasan glukosa meningkat drastis. Apakah penjelasan yang 

logis untuk menjelaskan peristiwa ini? 

A. Amplifikasi sinyal melalui cAMP dan protein kinase 

B. Epinefrin beredar dalam darah dalam waktu yang lama, menstimulasi reseptor secara 

terus menerus 

C. Pelepasan glukosa dibantu oleh sekelompok hormon lain yang fungsinya sama dengan 

epinefrin 

D. Mekanisme difusi glukosa memang relatif lebih mudah dibanding molekul lain 

E. Sensitifitas reseptor epinefrin jauh lebih tinggi pada beberapa organ tertentu 

 

18. Grafik di samping menunjukkan durasi 

kontraksi isometrik untuk tiga jenis otot 

yang berbeda. Berdasarkan besar gaya dan 

waktu kontraksi masing-masing otot, 

tuliskan nama-nama otot yang sesuai 

untuk masing-masing huruf! 

A. A= otot soleus; B= otot bola mata;  

C= otot gastrocnemius 

B. A= otot gastrocnemius; B= otot bola 

mata; C= otot soleus 

C. A= otot soleus; B= otot gastrocnemius; 

C= otot bola mata 

D. A= otot bola mata; B= otot soleus; C= 

otot gastrocnemius  

E. A= otot bola mata; B= otot 

gastrocnemius; C= otot soleus 
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19. Hexokinase adalah enzim glikolitik yang berfungsi untuk memfosforilasi glukosa 

sehingga dapat diproses untuk glikolisis. Hexokinase umumnya terdapat di jaringan otot 

dan jaringan perifer lainnya. Glukokinase adalah suatu isozim (enzim yang memiliki  

fungsi sama) dari hexokinase dan terletak secara khusus di jaringan hepatik. Dilihat dari 

perbedaan respons fisiologis kedua jaringan tersebut terhadap kadar glukosa, 

bagaimanakah kira-kira afinitas kedua enzim tersebut terhadap glukosa? 

A. Glukokinase memiliki afinitas yang lebih rendah untuk menjaga agar glukosa darah 

tidak turun secara drastis 

B. Glukokinase memiliki afinitas yang lebih rendah karena kebutuhan glikolisis hati 

relatif rendah 

C. Hexokinase memiliki afinitas yang lebih tinggi karena kadar glukosa darah pada 

jaringan otot sangat rendah 

D. Glukokinase memiliki afinitas yang lebih rendah agar hanya ketika glukosa dalam 

keadaan berlebih maka hati memfosforilasi glukosa untuk masuk jalur sintesis 

glikogen 

E. Hexokinase memiliki afinitas yang lebih tinggi agar glikolisis di otot lebih efisien dan 

menghasilkan ATP lebih banyak per mol glukosa 

 

20. Seorang pasien terlihat menarik napas dalam dan sering. Ternyata pasien tersebut 

mengalami ketoasidosis, yaitu ketika badan keton yang merupakan suatu asam lemah, 

jumlahnya meningkat dalam darah. Mengapa peningkatan keasaman darah dapat 

menimbulkan peningkatan ventilasi? 

A. Badan keton memicu pusat respirasi otak secara langsung untuk meningkatkan laju 

pernapasan 

B. Badan keton mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin 

C. Pada penderita ketoasidosis, metabolisme meningkat drastis, sehingga CO2 lebih 

banyak dihasilkan 

D. Reaksi katabolik asam lemak bebas yang menghasilkan badan keton menghasilkan 

banyak CO2 

E. Hiperventilasi merupakan respons tubuh untuk menaikkan pH darah 

 

21. Seorang peneliti ingin mengulang percobaan yang membuktikan bahwa gen A dari 

hewan mencit juga terdapat pada genom tumbuhan arabidopsis. Untuk itu peneliti 

menggunakan metode hibridisasi asam nukleat. Sebagai probe, peneliti merancang 

oligonukleotida berdasarkan sekuens polipeptida produk gen A. Setelah dilakukan 

hibridisasi, ternyata hasilnya negatif. Apakah penjelasan yang paling mungkin dari 

penyimpangan hasil penelitian tersebut? 

A. Probe yang dibuat oleh peneliti gagal berhibridisasi karena perbedaan struktur DNA 

antara tumbuhan dan hewan 

B. Protein A mengalami modifikasi pasca-translasi dalam bentuk pemotongan fragmen 

polipetida tertentu 

C. Gen A pada arabidopsis mengalami metilasi 

D. Terjadi degradasi pada probe karena ikatan fosfodiester yang kurang stabil 

E. Enzim hibridase tidak kompatibel 
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22. Pernyataan di bawah ini merupakan salah satu alasan mengapa replikasi DNA pada 

eukaryot tingkat tinggi dapat dilakukan dengan cepat walaupun memiliki panjang untai 

DNA yang sangat panjang… 

A. Enzim yang memiliki Vmax lebih tinggi 

B. Ketersedian ATP yang berlebih 

C. Origin of replication berjumlah lebih dari satu 

D. DNA eukryot terpotong-potong sebelum direplikasi dan potongan-potongan tersebut 

direplikasi secara paralel 

E. Afinitas enzim pada DNA lebih besar 

 

23. Hormon di bawah ini yang memiliki reseptor intraseluler adalah… 

A. Adrenalin 

B. Insulin 

C. ADH 

D. Oksitosin 

E. Aldosteron 

 

24. Pernyataan di bawah ini benar untuk asam amino histidin yang terdapat pada larutan 

dengan pH 7,3.. (pKa1 αCOOH= 1.8; pKa2 R group= 6.0; pKa3 αNH3
+
 = 9.3) 

A. Histidin memiliki muatan netto nol 

B. Gugus karboksil alfa terprotonasi, gugus amino alfa terdisosiasi 

C. Gugus amino alfa terprotonasi, gugus amino alfa terprotonasi 

D. Gugus amino rantai samping terdisosiasi, gugus karboksil alfa terdisosiasi 

E. Histidin memiliki muatan -1 

 

25. Setelah operasi pengangkatan kandung empedu yang terinfeksi, seorang pasien harus 

sangat hati-hati untuk membatasi asupan diet . . . 

A. Pati 

B. Protein 

C. Gula 

D. Lemak 

E. Air 

 

26. Seorang anak berlari sangat kencang ketika dikejar seekor anjing. Berikut kondisi 

manakah yang terjadi pada tubuh anak tersebut? 

I. Laju metabolisme meningkat 

II. Laju denyut jantung meningkat 

III. Suhu badan menurun 

IV. Level glukosa darah meningkat 

 

A. Hanya I dan III 

B. Hanya III dan IV 

C. Hanya I, II dan IV 

D. Hanya II, III dan IV 

E. Tidak ada jawaban yang benar 
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27. Kolagenase merupakan enzim yang memutus ikatan peptide di kolagen. Sekresi 

berlebihan enzim ini akan mengakibatkan melemahnya: 

1. Tulang 

2. Tendon 

3. Discus Invertebralis 

4. Batang rambut 

5. Kuku dan cakar 

 

A. 1 , 2 , 4 

B. 2 , 3 , 5 

C. 4 , 5 , 1 

D. 1 , 2 , 3 

E. 4 , 5 , 3 

 

28. Pernyataan berikut yang benar adalah 

A. Peningkatan End-Systolic Volume berdampak pada peningkatan Stroke Volume 

B. Zat inotropik mempengaruhi Heart Rate 

C. End-Diastolic Volume mempengaruhi Heart Rate 

D. End Diastolic Volume mempengaruhi Stroke Volume 

E. Tidak ada jawaban yang benar 

 

29. Pemeriksaan laboratorium terhadap seorang pasien menghasilkan data konsentrasi zat 

para aminopuric acid di arteri ginjal 0,05 mg/ml, konsentrasi zat PHP di vena ginjal 

0.005 mg/ml, konsentrasi PHP di urin 20 mg/ml, dan laju pembentukan urin 2ml/menit. 

Berdasarkan data tersebut, maka besarnya aliran plasma pada ginjal mendekati... 

A. 500 ml/menit 

B. 600 ml/menit 

C. 700 ml/menit 

D. 800 ml/menit 

E. 900 ml/menit 

 

30. Berikut istilah manakah yang merujuk pada tahapan kematian dimana tubuh kehilangan 

suhu normalnya? 

A. Livor Mortis 

B. Algor Mortis 

C. Pallor Mortis 

D. Rigor Mortis 

E. Putrefaction 
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KIMIA 
31. Terjadinya potensial aksi memerlukan perpindahan ion-ion melewati membran sel. Ion di 

bawah ini yang banyak keluar dari cairan intraseluler menuju ekstraseluler untuk 

menyebabkan proses polarisasi menuju potensial istirahat membran beserta cara 

perpindahannya yang benar adalah... 

A. Na
+
, leak channels 

B. K
+
, voltage-gated channels 

C. Cl
-
, leak channels 

D. Na
+
, voltage-gated channels 

E. CO3
2-

, difusi 

 

32. HNO2(l) + NaCl(s) → HCl(g) + NaNO2(s)  

Hitunglah nilai ∆H˚ dari reaksi di atas dengan informasi di bawah ini!  

Reaksi         ∆H˚ kJ•mol
–1

 

NO(g) + NO2(g) + Na2O(s) → 2NaNO2(s)    – 427.0 

NO(g) + NO2(g) → N2O(g) + O2(g)     –   43.0 

2NaCl(s) + H2O(l) → 2HCl(g) + Na2O(s)        507.0 

2HNO2(l) → N2O(g) + O2(g) + H2O(l)          34.0  

  

A. 157 kJ•mol
–1

 

B. 78.5 kJ•mol
–1

 

C. –78.5 kJ•mol
–1

 

D. –157 kJ•mol
–1

 

E. 314 kJ•mol
–1

 

33. Air biasa digunakan sebagai pelarut. Pernyataan berikut yang benar tentang molekul air 

adalah … 

1. Bersifat polar 

2. Geometri molekul linear 

3. Mempunyai 2 pasang elektron bebas 

4. Orbital hibrida atom pusat sp
2
 

 

34. Berdasarkan informasi dibawah ini, hitunglah massa atom rata-rata dari unsur Y: 

Isotop % Kelimpahan relatif Masa eksak (sma) 
221

Y 74,22 220,9 
220

Y 12,78 220,0 
218

Y 13,00 218,1 

 

A. 220,4 sma 

B. 219,7 sma 

C. 220,2 sma 

D. 219,5 sma 

E. 220,9 sma 

 

35. Kelainan terjadinya penurunan pH darah terjadi jika … 

A. Kenaikan tekanan CO2 diikuti turunnya konsentrasi HCO3
-
 

B. Turunnya konsentrasi HCO3
-
 diikuti penurunan tekanan CO2 

C. Penurunan tekanan CO2 diikuti naiknya konsentrasi HCO3
-
 

D. Penurunan tekanan CO2 diikuti turunnya konsentrasi HCO3
-
 

E. Naiknya konsentrasi HCO3
-
 diikuti kenaikan tekanan CO2 
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36. 0,240 gram sampel logam murni dilarutkan dalam asam klorida berlebihan menghasilkan 

150 mL gas hidrogen pada wadah bertekanan 755 mmHg dan suhu 20ºC. Logam tersebut 

adalah … (biloks logam +2) 

A. Be 

B. Mg 

C. Ca 

D. Sr 

E. Ba 

 

37. Logam manakah yang ditemukan dalam vitamin B12? 

A. Cu 

B. Fe 

C. Co 

D. Mn 

E. Ni 

 

38. Ketika sebuah gas ideal dipanaskan dari 25˚C menjadi 50˚C, energi kinetik rata-rata 

molekul meningkat. Berapa rasio yang yang menunjukkan hubungan yang paling benar 

antara energi kinetik rata-rata pada suhu lebih tinggi dan suhu lebih rendah? 

A. 2 : 1 

B. 4 : 1 

C. 323 : 298 

D. √323 : √298 

E. √2 : √1 

 

39. Zat di bawah ini yang berperan dalam pertumbuhan tulang adalah: 

1. Vitamin C 

2. Kalsitonin 

3. Alkaline fosfatase 

4. Estrogen 
 

40. 0,007 mol asetofenon direaksikan dengan 0,007 mol fenilhidrazin dalam 5 mL etanol 

95% yang mengandung 3 tetes asam glasial dalam gelas kimia 50 mL. Setelah produk 

terbentuk dan dilakukan rekristalisasi, maka produk yang terbentuk akan memiliki massa 

… (asumsikan rendemen = 100%, Mr asetofenonfenilhidrazin = 210) 

A. 1,470 gram 

B. 2,940 gram 

C. 0,980 gram 

D. 1,960 gram 

E. 3,920 gram 

 

41. Jumlah keseluruhan isomer struktural dan isomer geometri dari senyawa C3H4Cl2 … 

A. 8 

B. 7 

C. 6 

D. 5 

E. 4 

 

42. Berapa sudut terbesar yang terdapat pada senyawa BrF3 ? 

A. 90 

B. 120 

C. 180 

D. 150 

E. 130 

 

43. Gas X terdisosiasi pada suhu tertentu menurut reaksi X (g) ↔ Y (g) + Z (g). Apabila 

tekanan total dalam keadaan setimbang nilainya p, dan tekanan parsial gas X pada 

kesetimbangan nilainya 1/7 dari tekanan total, maka harga Kp pada temperatur tersebut 

nilainya … 

A. 1/7 p 

B. 3/7 p 

C. 4/7 p 

D. p 

E. 9/7 p 
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44. Untuk reaksi berikut ini : A(g) + B(g)  C(g) + D(g) dalam wadah 1 L konsentrasi gas-gas 

ini dalam campuran kesetimbangan adalah [A]=0,5M [B]=4,0M [C]=6,0M dan 

[D]=8,0M. Jumlah mol D yang harus ditambahkan ke dalam campuran tersebut agar 

tercapai konsentrasi A sebesar 1M adalah … 

A. 12,10 mol 

B. 10,62 mol 

C. 8,38 mol 

D. 7,62 mol 

E. 0,38 mol 

 

45. Berikut ini yang merupakan asam amino esensial adalah … 

1. lisin 

2. glisin 

3. metionin 

4. aspartat 

 

46. Perhatikan kesetimbangan berikut 

2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) 

Di mana semua komponen gas berada pada suhu 2000ºC. 

Dimisalkan bahwa 7,0 mol SO2 dan 5,0 mol O2 dimasukkan ke dalam wadah 1 L dan 

didiamkan hingga mencapai kesetimbangan. Sesudah cukup waktu untuk mencapai 

kesetimbangan, ternyata diperoleh 3,0 mol SO3. 

Pernyataan yang benar mengenai keadaan di atas adalah … 

1. [SO2] dalam kesetimbangan = 4 M 

2. Tetapan kesetimbangannya adalah 0,214 

3. [O2] yang bereaksi sebanyak 1,5 M 

4. Volume tidak berpengaruh pada perhitungan tetapan kesetimbangan 

 

47. Berikut ini yang merupakan fakta mengenai unsur periode ketiga yang benar adalah … 

1. Elektron valensi memiliki subkulit s dan p 

2. Unsur yang tergolong logam dapat bereaksi dengan air 

3. Dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida asam 

4. Makin ke kanan keelektronegatifan cenderung meningkat 

 

48. Pada sel bahan bakar (fuel cells), arus listrik dihasilkan dari reaksi: 

2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (g) 

Untuk menghasilkan arus tetap sebesar 0,193 A (F = 96500 C/mol e
-
), sel bahan bakar 

tersebut menghabiskan H2 dengan laju sebesar... 

A. 1 x 10
-6

 g/s 

B. 2 x 10
-6

 g/s 

C. 3 x 10
-6

 g/s 

D. 4 x 10
-6

 g/s 

E. 5 x 10
-6

 g/s 

 

49. Dibawah ini yang merupakan organ tempat jalur utama glukoneogenesis adalah… 

1. Hati 

2. Lien 

3. Ginjal 

4. Jaringan adiposa 

 

50. Gula pasir adalah sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11. Massa gas CO2 yang 

diperlukan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan 171.000 ton gula adalah... 

A. 12.000 ton 

B. 56.000 ton 

C. 120.000 ton 

D. 180.000 ton 

E. 264.000 ton 
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51. 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. At 

 

52. Pemanasan KClO3 akan terurai menurut reaksi: 

2 KClO3 (s) → 2 KCl (l) + 3 O2 (g) 

Apabila pada pemanasan 58,8 g KClO3 terbentuk 11,52 g O2, rendemen oksigen yang 

dihasilkan sebanyak … (Ar K= 39, Ar Cl= 35,5, Ar O= 16) 

A. 13% 

B. 33% 

C. 45% 

D. 50% 

E. 80% 

 

53. Asam amino yang terasa pahit adalah … 

A. Arginin 

B. Aspartat 

C. Glisin 

D. Glutamat 

E. Tidak satu pun, karena asam amino tidak memiliki rasa 

 

54. Konsentrasi ion perak yang tertinggal dalam larutan AgNO3 setelah penambahan larutan 

H3PO4 sedemikian rupa sehingga konsentrasi akhir ion fosfat sebesar 2,25 x 10
-4

 M 

adalah … (Ksp Ag3PO4 = 1,8 x 10
-18

) 

A. 2 x 10
-5

 M 

B. 8 x 10
-15

 M 

C. 4 x 10
-8

 M 

D. 6 x 10
-10

 M 

E. 3 x 10
-3

 M 

 

55. Kelompok enzim liase memiliki sifat... 

A. Mengatalisis oksidasi dan reduksi 

B. Mengatalisis pemindahan gugus seperti gugus glikosil, metil atau fosforil 

C. Mengatalisis pemutusan ikatan dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan 

rangkap 

D. Mengatalisis pemutusan hidrolitik C-C, C-O, C-N, dan ikatan lain 

E. Mengatalisis perubahan geometrik atau struktural dalam satu molekul 

 

 

 

56. Perhatikan reaksi berikut : 

C4H10 (g) + 6,5 O2 (g)  4 CO2 (g) + 5 H2O (g) 

Bila entalpi pembakaran sempurna (ΔHc pembakaran) gas n-butana menjadi produk-

produknya dalam wujud gas adalah –2880 kJ/mol, perubahan energi bebas ΔG reaksi 

pembakaran tersebut adalah -1260 kJ/mol, dan reaksi berlangsung pada suhu 100
0
 C 

maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah… 
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( HfCO2(g) = –393,5 kJ/mol; Hf H2O(g) = –241,8 kJ/mol; Hf H2O(l) = -285,8 

kJ/mol; Hf O2 (g) = 0 kJ/mol ) 

1. Hf n-butana +97 kJ/mol 

2. S +4,3 kJ/mol.K 

3. U -2884,6 kJ 

4. Untuk 87 g n-butana, Hc reaksi adalah -5760 kJ 

 

57. Jika terdapat arus yang cukup besar dialirkan melalui larutan aqua CuSO4 yang 

diasamkan, secara serempak dibebaskan x mol Cu dan y liter hidrogen (pada keadaan 

STP). Berapa mol elektron yang dialirkan ke larutan? 

A. x + y/22,4 

B. x + y/11,2 

C. x + y/5,6 

D. 2x + y/11,2 

E. 2x + y/22,4 

 

58. Jari-jari dan muatan masing-masing dari enam ion ditunjukkan dalam tabel ini : 

Ion   J
+
   L

+
   M

2+
   X

-
   Y

-
    Z

2- 

Jari-jari /nm 0,14 0,18  0,15  0,14  0,18   0,15 

Bila padatan ionik JX, LY dan MZ mempunyai tipe kisi yang sama, berikut ini, manakah 

urutan energi kisi yang benar ( dari nilai tertinggi ke terendah)? 

A. JX > LY > MZ 

B. JX > MZ > LY 

C. LY > MZ > JX 

D. MZ > JX > LY. 

E. MZ > LY > JX 

 

59. Asupan  vitamin  B  kompleks  dalam  tubuh  harus  mencukupi.  Defisiensi  vitamin  B1  

yang  merupakan  salah  satu komponen vitamin B kompleks tidak akan menghambat ..... 

A. proses daur asam sitrat. 

B. reaksi transketolase. 

C. reaksi piruvat dehidrogenase kompleks. 

D. proses glikolisis. 

E. reaksi α-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. 

 

60. Sebanyak 123 gram magnesium sulfat anhidrat dilarutkan ke dalam 10 L air. Selanjutnya, 

diambil 100 mL untuk direaksikan dengan 300 mL NaOH 0,1 M. Setelah itu endapan 

dipisahkan dan ternyata diperlukan 100 mL asam sulfat 0,1 M untuk menetralkan NaOH 

berlebih. Apakah rumus senyawa senyawa tersebut?  

A. MgSO4.4H2O  C. MgSO4.6H2O  E. MgSO4.8H2O 

B. MgSO4.5H2O  D. MgSO4.7H2O 



 

14 

 

FISIKA 

 
61. Sebuah balok bermassa m dihubungkan dengan pegas horisontal dengan konstanta k. Saat 

t=0, balok mempunyai kecepatan vo dan pegas tersimpang xo dari titik kesetimbangan. 

Besar amplitudo dari osilasi tersebut adalah..... 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 

62. Energi gelombang elektromagnetik yang ditembakkan dan mengenai  suatu logam 3/7 

bagiannya dimanfaatkan untuk mengatasi fungsi kerja. Jika frekuensi gelombang 

elektromagnetik diperbesar menjadi 5 kalinya, faktor penguatan energy kinetic electron 

yang terlepas dari logam menjadi berapa?  

A.  2 

B.  4 

C.  8 

D. ¼ 

E. 1/8 

 

63. Jika temperatur T suatu zat padat/zat cair dengan volume V berubah sebesar T, maka 

volume akan berubah sebesar V=βVT, dengan β adalah koefisien muai volume yang 

konstan untuk temperatur  tidak terlalu tinggi. Truk tangki memuat 4000 gallon etil 

alkohol pada suhu 35C dan mengirimkan muatannya beberapa waktu kemudian pada 

suhu 15C. Banyak muatan etil alkohol yang dikirim adalah . . . (β = 7,5 x 10
-4

 /C) 

A. 3460 gallon 

B. 4060 gallon 

C. 3490 gallon 

D. 3940 gallon 

E. 4050 gallon 

 

64. Suatu bola bermassa m dan berjari-jari r menggelinding tanpa slip pada permukaan 

setengah bola yang kasar dan berjari-jari R (R > r) seperti tampak pada gambar di bawah 

ini.  

 

 
 

Jika bola m mula-mula diam di titik A dan kemudian menggelinding ke bawah pada 

permukaan setengah bola, maka tentukan kelajuan bola tersebut pada titik terendah. 

A.  

B.   

C.  

D.  

E.  
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65. Siklus dari sebuah mesin kalor 

ditunjukkan seperti gambar di 

samping.Pernyataan yang benar adalah .... 

  

1. Proses BC adalah adiabatik. 

2. Temperatur gas di A dan D sama. 

3. Pada proses DA energi dalam gas 

makin kecil. 

4. Usaha pada proses AB adalah 800 J. 

 

 

 

 

66. Suatu cahaya datar datang mengenai sebuah prisma yang memiliki indeks bias n = 1,5 

dan sudut puncak 4
o
. Cahaya yang keluar dari prisma mengenai cermin. Agar sinar pantul 

yang berasal dari cermin mempunyai arah horizontal, maka cermin harus diputar sejauh 

.... 

A. 1
o
 searah jarum jam 

B. 2
o
 berlawanan arah jarum jam 

C. 4
o
 searah jarum jam 

D. 6
o
 searah jarum jam 

E.  1
o
 berlawanan arah jarum jam 

 

67. Seorang pasien yang mengalami AIDS dan pneumoa mengalami gangguan pernapasan.  

Pasien tersebut diletakkan pada sebuah ventilator pada laju 16, volume tidal 600 ml, dan 

F1O2 1,0. Darah arteri diambil 20 menit kemudian dan menunjukkan PO2 350 mmHg, 

PCO2 36 mmHg, dan pH 7,32. Pada tekanan 757 mmHg dan asumsikan rasio pertukaran 

gas normal (R) 0,8, berapakah nilai dari tekanan oksigen alveolar? (Laju= Frekuensi) 

A. 105 mmHg 

B. 355 mmHg 

C. 576 mmHg 

D. 665 mmHg 

E. 712 mmHg 

 

68. Perhatikan diagram ilustrasi dari resistensi relatif 

dari ketiga pembuluh darah. Berapakah 

perbandingan aliran darah pada pembuluh darah 

X dan Y? 

A. 1:1 

B. 3:2 

C. 2:1 

D. 3:1 

E. 4:3 
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69. Dalam ruangan yang dianggap seperti system koordinat XYZ, sebuah electron bergerak 

dengan kecepatan tinggi kearah sumbu X positif dalam medan magnet serba sama ke arah 

sumbu Z negative. Elektron membentuk lintasan lingkaran x
2
 + y

2
 – 12x – 14y + 76 = 0. 

Apabila terdapat suatu garis  dengan persamaan    y = – x, maka jarak terpendek pusat 

lintasan electron ke garis tersebut adalah . . . 

 

A. . 8,8       B. 9,2   C. 7,5  D. 9,5  E. 8,3 

 

70. Sebuah rangkaian berbentuk kubus terdiri dari 12 

resistor identik, masing masing memiliki hambat 2 Ω. 

Apabila kuat arus yang keluar dari titik b adalah 3A, 

maka beda potensial antara titik a dan b adalah: 

A. 0.5 volt 

B. 1 volt 

C. 1.5 volt 

D. 2.5 volt 

E. 5 volt 

 

71. Sebuah metode untuk memperkirakan volume darah mamalia menggunakan isotop 

radioaktif tertentu yodium (123i). Isotop ini, biasanya diproduksi secara sintetis, memiliki 

waktu paruh waktu 13 jam, meluruh menjadi 123Te yang hampir sangat stabil. Untuk 

memperkirakan volume darah, 10 mL larutan iodium yang disuntikkan ke pembuluh 

darah hewan. Kegiatan solusi pada injeksi adalah 2mSv. Contoh 10 mL darah hewan, 

diambil 13 jam setelah injeksi, adalah 0.0025mSv. Perkiraan volume volume darah 

hewan itu? 

A. 10.0 L 

B. 8.0 L 

C. 4.0 L 

D. 2.5 L 

E. 1.25 L 

 

72. Seorang pasien di infus dengan memakai Ringer laktat yang mempunyai kelajuan 3 gr 

/menit. Peredaran darah pasien membuang glukosa dari darahnya dengan laju yang 

sebanding dengan konstanta kesebandingan 0.02, dengan Q(0) = 120. Nilai Q yang 

terjadi setelah pemasangan infus dalam waktu yang lama adalah.... (Hint: buatlah 

persamaan fungsi Q terhadap waktu) 

A. 0 

B. 100 

C. 120 

D. 137 

E. 150 

 

73. Dalam percobaan Fizeau pada pengukuran cahaya, jarak antar roda gigi dengan cermin 7 

km, jumlah gigi 720. Dua kali berurutan, cahaya yang diamati menghilang pada 

kecepatan putaran 283 rps dan 313 rps. Berapakah kecepatan cahaya (m/s) berdasarkan 

eksperimen di atas? 

A. 1 x 10
8
 

B. 2 x 10
8
  

C. 3 x 10
8
 

D. 2,2 x 10
8
 

E. 1,8 x 10
8
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74. Sebuah elektron beredar mengelilingi inti atom,memenuhi model atom Bohr pada kulit L 

dengan kelajuan v. Jari-jari lintasan elektron pada keadaan dasar adalah R. Jika me adalah 

massa elektron, e adalah muatan elektron dan k konstanta Coulomb, maka kuat arus listrik 

pada orbit elektron adalah... 

A.  

B.  

C.  

D.   

E.  

 

 

 

 

 

75. 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 seperti pada gambar. Besar medan magnet tersebut adalah... 

 

A.  

B.   

C.  

D.   

E.  

 

 

76. Seorang peserta Medspin 2014, karena terlalu frustrasi mengerjakan soal, nekad 

melompat dari atap gedung AMEC yang berketinggian h dengan kecepatan awal v. 

Manakah dari pilihan berikut yang mungkin bisa menjadi jarak horisontal maksimum dari 

peserta yang frustrasi tersebut? 

A.  

B.  

C.  

D.   

E.   
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77. 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
bc

 A
d
, dengan k sebagai tetapan tanpa 

dimensi, p adalah tekanan gas, dan  adalah massa jenis gas. Dengan memasukkan nilai 

b, c, dan d, persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi: 

A.
 

pkA
t

m
.  C.

 
pkA

t

m
   E. pAk

t

m
.2   

B.
 

pAk
t

m
.32   D.

 
.3 pkA

t

m
  

 

 

78. Sebatang kawat vertikal yang terikat pada salah satu ujungnya digantungi beban dan 

apabila dipetik frekuensi yang terdengar 100 Hz. Apabila beban tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam air (dengan asumsi bahwa  air = 1000 kg/m
3
, benda = 2700 kg/m

3
), 

maka besar frekuensinya sekarang adalah: 

A. 55,76 Hz 

B. 77,76 Hz 

C.  79,35 Hz 

D. 56,5 Hz 

E. 89,91 Hz 

 

79. Perubahan akibat turunnya suhu sebesar 78
o
c pada CO2 dengan tekanan 1 atm gas, yang 

merubahnya dari wujud gas menjadi padatan CO2, dapat dipahami dari makna suhu 

sebagai energy kinetik rata – rata. 

SEBAB 

Jika energy kinetik molekul – molekul menjadi kurang dari energy potensial, maka 

ikatan antar molekul – molekul itu akan saling mengikat. 

 

80. Sebuah partikel bergerak lurus dengan percepatan 2bva  dengan a dinyatakan dalam 

m/s
2
 dan v dalam m/s sedangkan b adalah sebuah konstanta. Apabila pada 0t kecepatan 

partikel v0 dan s0 = 0, kecepatan partikel sebagai fungsi waktu adalah . . . 

A.  

0

2

v

t
b

v



    C.  

2

0

2 1

1

v
bt

v



    E.  

0

1

1

v
bt

v



  

B.  
ovtb

v



2

1
   D. 

2

2

ovbt
v




 

 
81. Sebuah partikel dengan energi mekanik E saat  x>0 dan t=0. Pernyataan manakah yang 

sesuai dengan grafik di samping? 

 

A. Partikel bergerak tak hingga 

pada arah –x 

B. Partikel berosilasi di daerah a 

C. Partikel berosilasi di daerah b 

D. Partikel secara periodik di 

daerah a dan b 

E. Informasi tidak cukup untuk 

menjawab 
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82. Gambar di samping adalah rangkaian tak hingga.Hambatan total antara a dan b 

dinyatakan dalam R1 dan R2 adalah: 

A. 2.12121 2 RRRR   

B. 2.14121 2 RRRR   

C. 2.121422 2 RRRR   

D. 2.11422 2 RRRR   

E. )2.12122(2 2 RRRR   

 

83. Suatu lempeng tembaga tipis bermassa m berbentuk persegi dengan sisi b dan ketebalan 

d. Lempeng digantung pada suatu pegas vertical dengan konstanta pegas k yang berada 

di medan magnetic uniform B yang sejajar dengan bidang dari lempeng. Hitung periode 

dari osilasi dengan amplitude kecil dari system di arah vertical. 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E. tidak ada yang benar 

 

 

 

84. Sebuah kereta dengan masa m bergerak dengan kecepatan v menuju sebuah kereta 

bermasa 3m yang mula-mula dalam kondisi diam. Pegas tertekan selama tumbukan 

berlangsung (seperti tampak pada gambar). Berapakah kecepatan dari kereta dengan 

massa 3m sesaat ketika pegas tertekan maksimum (assumsikan energy kekal)? 

A.   

B.   

C.   

D.  

E. BSSD 

 

85. Hambatan pada rangkaian (seperti terlihat oleh gambar) memiliki nilai toleransi sebesar 

5%. Hitunglah V0 maksimal. 

A. 2,16 Volt 

B. 1,18 Volt 

C. 1,84 Volt 

D. 4,5 Volt 

E. BSSD 
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86. Tentukanlah nilai arus fungsi waktu dari rangkaian listrik berikut? 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

 

87. Sebuah mainan dilemparkan keatas dengan kecepatan awal 30 m/s dari tanah. Ujung 

samping diikatkan oleh tali pegas, pegas tertanam pada dinding dan dilalukan ke katrol 

licin. Tentukan jarak terjauh yang bisa ditempuh mainan tersebut…(Konstanta satu pegas 

0,9 N/cm, Massa mainan 20 kg, abaikan massa tali 

pegas, abaikan gesekan udara)  

A. 10 m 

B. 10 cm 

C. 20 m 

D. 20 cm 

E.  

 

88. Gambar berikut menunjukkan grafik hubungan sudut 

deviasi () terhadap sudut datang (i) dari suatu percobaan 

yang menggunakan prisma. Dari grafik tersebut, besar 

sudut pembias prisma adalah …. 

A. 7
0
 

B. 46
0
 

C. 53
0
 

D. 60
0
 

E. 90
0
 

 

89. Sebuah muatan titik diletakkan pada suatu pojok dari sebuah 

kubus. Bila diketahui bahwa total fluks yang dihasilkan oleh 

muatan tersebut adalah sebesar , hitunglah fluks yang 

dirasakan hanya oleh satu sisi kubus yang diarsir saja 

A.  

B.   

C.   

D.   

E.  

 

90. 10 November 1881 adalah... 

A. Senin   C. Rabu  E. Minggu 

B. Selasa   D. Kamis 

L 
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KEDOKTERAN 
91. Pak Albert berusia 45 tahun, merupakan kepala keluarga dengan 2 orang anak berusia 15 

tahun (perempuan) dan 10 tahun (laki-laki). Ia bekerja sebagai penjual bakso. Istrinya 

berusia 35 tahun, bekerja sebagai penyedia jasa mencuci pakaian (semacam laundry). Pak 

Albert datang memeriksakan diri ke dokter di puskesmas setempat karena dalam 5 bulan 

terakhir ini ia mengalami penurunan berat badan hingga 10 kg, disertai gejala demam 

intermiten, keringat malam, dan batuk berdahak berwarna kuning yang disertai darah. 

Pada pemeriksaan dahak/septum SPS (sesaat-pagi-sesaat) dengan pewarnaan tahan asam 

ditemukan basil tahan asam. Berdasarkan informasi di atas, sebagai dokter puskesmas 

atau pelayanan primer, anda akan menyatakan (mendiagnosis) bahwa Pak Albert 

menderita penyakit… 

A. Bronkiektasis 

B. Bronkitis 

C. Tuberkulosis 

D. Faringitis 

E. Pleuritis 

 

92. Seorang wanita berusia 23 tahun ditemukan oleh temannya dalam keadaan pingsan di 

kamar apartemennya. Di samping tubuhnya ditemukan sekaleng cairan tanpa label yang 

masih sedikit tersisa. Pada pemeriksaan didapatkan dari mulutnya keluar ludah berbuih, 

skor GCS 3-4-5, pupil pin point, tekanan darah 120/80 mmHg, denyut nadi 100 

kali/menit, suhu badan 37
0
C, frekuensi pernafasan 22 kali/menit. Pada heteroanamnesis 

diketahui penderita sedang mengalami patah hati karena ditinggal oleh kekasihnya. 

Kemungkinan yang paling mendekati dari khasus ini adalah keracunan… 6/32 

A. Alkohol 

B. Morfin 

C. Organofosfat 

D. Formalin 

E. Detergen 

 

93. Kanker serviks uteri merupakan kanker yang paling sering dijumpai di Indonesia. Di 

antara penderita kanker di Indonesia, penderita kanker serviks uteri mencapai 24 %. 

Jumlah ini terbilang cukup besar, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 

bertambahnya penderita kanker serviks uteri dan menurunkan angka kematian akibat 

kanker serviks uteri adalah dengan melakukan pemeriksaan deteksi dini menggunakan 

IVA dan Pap Smear. Perbedaan dari kedua metode ini adalah … 

A. Biaya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan deteksi dini Pap Smear lebih terjangkau 

yaitu berkisar antara Rp5.000 – Rp50.000 jika dibandingkan dengan pemeriksaan 

IVA yang berkisar antara Rp50.000 – Rp150.000 

B. Pemeriksaan Pap Smear lebih efektif dilakukan dan tidak memakan banyak waktu 

karena hasil pemeriksaan bisa dilihat langsung hari itu juga, sedangkan pada 

pemeriksaaan IVA harus menunggu beberapa hari sekitar 4 hari – 2 minggu. 

C. Pemeriksaan metode Pap Smear hanya dapat dilakukan ada perempuan yang sudah 

menikah atau sudah melakukan hubungan suami istri sedangkan Pemeriksaan metode 

IVA bisa dilakukan pada perempuan pada semua usia termasuk remaja. 

D. Metode IVA tergolong sederhana, nyaman dan praktis karena hanya dengan 

mengoleskan asam cuka (asam asetat) pada leher rahim dan melihat reaksi perubahan 

yang terjadi dengan mata telanjang. Sedangkan metode pap smear tergolong lebih 

rumit karena setelah mengambil sel-sel yang diambil dari leher rahim kemudian harus 

diperiksa di bawah mikroskop 

E. Pada perempuan yang mendapat histerektomi total tidak diperbolehkan melakukan 

pemeriksaan dengan metode IVA tetapi dianjurkan dengan metode Pap Smear 
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94. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dibawa oleh kedua orang tuanya ke dokter karena 

didapatkan pembesaran pada testis kanannya. Pada pemeriksaan dengan palpasi teraba 

nodul yang berbatas jelas berdiameter 3 cm pada testis kanan tersebut. Pada pemeriksaan 

histopatologi dari nodul setelah berhasil dioperasi, tampak sel-sel ganas yang tersusun 

sebagai lembaran-lembaran maupun bentukan-bentukan kelenjar. Sel-sel tersebut 

berbentuk kuboidal, serta didapatkan bentukan hilainglobul pada beberapa kelenjar yang 

mengandung alfa-fetoprotein dan alfa-1-antitripsin yang imunoreaktif di dalam dan di 

sekitar tumor. Selain itu terdapat pula bentukan-bentukan mikro kista dan glomeruloid 

primitif. Jenis tumor testis apakah yang paling mungkin diderita oleh anak ini? 

A. Tumor yolk sac  D. Seminoma 

B. Tumor sel leydig  E. Teratoma 

C. Tumor sel sertoli 

 

95. Seorang pria berusia 55 tahun dalam keadaan tidak sadar dibawa oleh keluarganya ke 

puskesmas atau pelayanan kesehatan primer. Berdasarkan cerita dari keluarganya, pria 

ini telah sering menjalani opname di rumah sakit karena gejala yang sama. Pria tersebut 

tidak sadarkan diri sejak tadi pagi. Sebelum tak sadarkan diri, pada malam harinya ia 

mengadakan pesta perkawinan anaknya. Pada pesta tersebut ia makan banyak makanan 

yang disajikan, padahal pada keadaan biasa ia tidak mempunyai nafsu makan yang besar. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan asites, terlihat sklera mata berwarna kuning, tangan 

dan tungkai kurus, terdapat edema di kedua kakinya, dan fetor ex ore. Terlihat pula 

gambaran vena kolateral di abdomen. Keadaan tidak sadar dari penderita ini 

kemungkinan disebabkan oleh… 

A. Keracunan makanan   D. Keracunan amonia 

B. Kebanyakan minum alkohol  E. Keracunan urea 

C. Kecapaian 

 

96. Seorang ibu rumah tangga berusia 58 tahun sejak lama mengalami kepikunan yang 

makin lama makin berat. Terakhir ibu ini sudah tidak mampu makan ataupun berpakaian 

sendiri dan memerlukan bantuan pembantu. Sehari-hari ia tidak berbuat apa-apa, kadang 

ia suka marah tanpa sebab. Ia tidak mau bergaul dengan sesama tetangga padahal 

sebelumnya ia adalah seorang yang aktif. Komunikasi dengan suaminya sangat terbatas, 

namun suami masih dapat mengatasi perilakunya. Secara fisikia normal. Pertanyaan-

pertanyaan selalu dijawab dengan muka tersenyum, tetapi ia tidak selalu memberi 

jawaban yang benar. Kemampuan untuk memberi pertimbangan dan alasan sudah tidak 

logis lagi, walaupun perilaku dan cara berpakaiannya masihsopan. Kadang ia 

menunjukkan gejala halusinasi dan ia kadang menganggap gulingnya sebagai orang lain. 

Pada khasus tersebut menurut Anda. ibu rumah tangga ini mengalami… 

A. Psikosa   D. Alzeimer 

B. Parkinson   E. Demensia 

C. Skizoprenia 

 

97. Seorang wanita berusia 25 tahun yang sedang hamil anak pertama dengan usia kehamilan 

8 minggu, mengeluh mual sejak 4 minggu yang lalu dan muntah hebat sejak 2 hari yang 

lalu. 4 jam sebelum datang kerumah sakit ia telah muntah bercampur darah segar. Daerah 

epigastrium terasa nyeri. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 100/70 mmHg, 

denyut nadi 98 kali/menit, frekuensi pernafasan 24 kali/menit. Pada pemeriksaan darah 

lengkap didapatkan hemoglobin 10,1 mg/dL, leukosit 13000/mm, trombosit 219.000/mm. 
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Pemeriksaan penunjang laboratorium menunjukkan kadar SGOT 43 dan SGPT 39. 

Kemungkinan diagnosisnya wanita ini adalah… 

A. Ulkus peptikum  

B. Gastritis erosif  

C. Hiperemesis gravidarum dengan Mallory-Weiss tear 

D. Angiodisplasia 

E. Ruptur varises esofagus 

 

98. Seorang wanita berusia 65 tahun datang dengan kelemahan pada alat gerak sebelah 

kanan, tidak bisa berbicara, yang terjadi tiba-tiba setelah bangun tidur, muntah dan 

kesadaran baik. Ia menderita diabetes mellitus selama 3 tahun dengan kontrol yang tidak 

teratur. Diagnosis kondisi wanita ini adalah…  

A. Stroke infark trombogenik 

B. Stroke pendarahan arteri cerebri dekstra 

C. Stroke pendarahan arteri cerebri sinistra 

D. Tumor otak 

E. Meningitis 

 

99. Seorang wanita 30 tahun dirujuk ke instalasi rawat darurat karena mengalami demam dan 

nafsu makannya menurun selama 3 hari. Hasil pemeriksaan fisik pada penderita tersebut 

menunjukkan adanya icterus dan hepatomegali. Uji laboratorium menunjukkan 

peningkatan enzim aminotransferase. Menurut penyataan penderita, 2 tahun lalu ia telah 

mendapatkan vaksinasi hepatitis B, namun belum mendapatkan vaksinasis hepatitis A. 

Hasil pemeriksaan serologis sebagai berikut: IgM HAV negatif, IgG HAV positif, HbsAg 

negatif, HbsAb positif, HBcAb negative, HCV Ab positif. Kesimpulan yang paling akurat 

adalah bahwa penderita ini… 

A. Saat ini menderita hepatitis A, belum pernah terinfeksi HBV, dan menderita hepatitis 

C pada masa lalu 

B. Saat ini menderita hepatitis A, pernah terinfeksi oleh HBV dan HCV pada masa lalu 

C. Pernah terinfeksi oleh HAV dan HCV pada masa lalu dan saat ini sedang menderita 

hepatitis B 

D. Pernah terinfeksi oleh HAV pada masa lalu, belum pernah terinfeksi HBV,  dan saat 

ini sedang menderita hepatitis C 

E. Pernah terinfeksi HAV dan HCV pada masa lalu, belum pernah terinfeksi HBV, dan 

saat ini menderita hepatitis C 

 

100. Seorang pria berusia 38 tahun, selama 2 minggu ini merasakan kaki kirinya terasa sangat 

nyeri saat tidur. Sebenarnya ia sudah merasa sakit sejak 1 tahun belakangan, namun 

hanya terasa bila berjalan. Ia mengeluh jarak tempuh semakin lama semakin pendek dan 

sering berhenti karena nyeri. Bila istirahat, maka nyerinya akan hilang. Penderita adalah 

perokok berat. Pemeriksaan fisik secara umum normal, pada ektremitas inferior sinistra 

tidak teraba pulsasi arteri dorsalis pedis dan tibia posterior. Pemeriksaan laboratorium 

menunjukkan hasil yang normal. Diagnosis yang paling mungkin adalah… 

A. Acute arterial occlusion  

B. Thromboangiitis obliterns   

C. Arteriosclerotic peripheral arterial occlusive disease 

D. Diabetic arteriopathy 

E. Chronic arterial thrombosis 


