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PETUNJUK UMUM 
 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta dan tanggal lahir, Program Studi diisi mata pelajaran,kode 
paket, kelas dan tanda tangan peserta  pada Lembar Jawaban Ujian Komputer (LJUK), sesuai 
petunjuk di LJUK 

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUK. 
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
4. Jumlah Soal sebanyak 40 butir  soal Pilihan Ganda. 
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau 

tidak lengkap. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, kamus, tabel matematika atau alat bantu hitung 

lainnya 
8. Periksalah dahulu pekerjaan kamu sebelum diserahkan kepada pengawas Ujian  

 
PETUNJUK KHUSUS 

 
1. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan secara penuh bulatan jawaban 

Anda, dengan menggunakan pensil 2B. 

 
 

2. Apabila Anda ingin memperbaiki/mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan karet 
penghapus hingga bersih, kemudian bulatkan pilihan jawaban yang Anda anggap benar 

 
 

SELAMAT  BEKERJA 
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1. Seorang pria eksekutif muda yang sangat giat bekerja 
memiliki gejala penyakit yang dia rasakan seperti, 
cepat lelah, kulitnya berubah agak kekuning-
kuningan demikian juga pada kuku dan matanya, air 
seninya berwarna seperti teh, bagian perut kanan 
terasa sakit jika dipencet, mual-mual jika makan. 
Dokter mendiagnosa sakit kuning.  
 
Organ dalam tubuhnya yang harus dia mengalami 
gangguan adalah.... 
A.  lambung C. jantung   E. usus 
B.  pankreas   D.  hati 
 

2. Pada tabel dibawah ini terdapat beberapa nama 
penyakit, gejalanya dan penyebabnya. 
 

No Nama Penyakit Gejala Penyebab 
1 Tetanus Kejang otot Clostridium tetani 
2 Batuk Rejan Batuk hebat Bordetella pertussis 
3 Condylomata 

Acuminata 
Kutil di penis 
dan vagina 

HPV 

4 Disentri Diare Entamoeba histolytica 
5 Campak 

Jerman 
Bintik merah di 
kulit 

Rubella 

 
Berdasarkan  tabel  nama  penyakit  yang  
penyebabnya virus adalah.... 
A.  1 dan 2   C. 2 dan 4 E. 3 dan 5 
B.  2 dan 3   D. 3 dan 4 
 

3. Beberapa protista, yaitu: 
(1)  Scinata sp.    (4) Phytopthora palmifera 
(2)  Phytopthora infestans (5) Ascophylum sp. 
(3)  Rhodymenia palmate 
 
Protista mirip jamur yang parasit pada tumbuhan 
adalah .... 
A.  1 dan 2   C. 2 dan 4 E. 3 dan 5 
B.  2 dan 3   D. 3 dan 4 

 
4. Filogeni di bawah ini menggambarkan klasifikasi 

hewan dengan A, B, C, dan D sebagai ancestor.  

 
Pernyataan yang tepat bagi pohon filogeni di atas 
adalah…. 
A. A dan D berkerabat dekat 
B. Kura-kura dan C merupakan satu genus 
C. Ular dan Kadal berkerabat jauh 
D. Buaya dan Mammalia berkerabat dekat 
E. B adalah Common ancestor ular dan kura-kura  
 

5. Salah satu aktivitas pemerintah Indonesia yang 
bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati 
adalah dengan membiakkan flora atau fauna di  
lingkungan seperti dengan aslinya sehingga 
pemerintah mendirikan… 
A. perlindungan bunga Rafflesia arnoldi di Taba 

Penanjung, Bengkulu 
B. pelestarian burung Maleo di kawasan 

Hungoyono, Gorontalo 

C. pelestarian terumbu karang di Bunaken, Sulawesi 
Utara 

D. pusat penangkaran primata di Tanjung Puting, 
Kalimantan Tengah 

E. kebun koleksi kelapa di Bone-Bone, Sulawesi 
Selatan 

 
6. Berikut pernyataan yang benar mengenai tumbuhan 

Bryophyta dan Pteridophyta adalah…. 
A. pada  Bryophyta  memerlukan  air  dalam  proses  

perkembangbiakannya, sedangkan pada 
Pteridophyta tidak memerlukan air 

B. Jaringan pada Bryophyta dan Pteridophyta belum 
terdiferensiasi sempurna 

C. pada  Bryophyta,  protonema  merupakan  fase  
sporofit  sedangkan  pada  Pteridophyta, 
protalium merupakan fase gametofit 

D. Protalium dan Protonema  merupakan fase 
gametofit pada Pteridophyta dan Bryophyta  

E. Pteridophyta dan Bryophyta merupakan peralihan 
antara Thalophyta dengan Kormophyta 

 
7. Perhatikan daur hidup cacing Nemathelminthes di 

bawah ini! 

 
Berdasarkan gambar di atas, cacing tersebut adalah… 
A. Ascaris lumbricoides D. Wuchereria bancrofti  
B. Trichinell spiralis E. Oxyuris vermicularis 
C. Ancylostoma duodenale  
 

8. Suatu ketika di hutan Bodogol, sekelompok peneliti 
ASC menemukan sebuah hewan yang terjerat pada 
jaring-jaring jebakan. Hewan tersebut memiliki ciri-
ciri sebagai berikut: 
(1) hewan nocturnal 
(2) memiliki sayap berupa membran interdigital  

pada  kaki  depan  dan  kaki belakang 
(3) kaki belakang kecil karena tidak berkembang 

secara sempurna 
(4) dapat terbang dan menggunakan sistem ekolokasi  
(5) memiliki gigi susu dan gigi geraham 
(6) kelenjar susu yang hanya dimiliki oleh betina 
 
Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa hewan tersebut dikelompokkan ke dalam…. 
A. Aves, ordo Falconiformes 
B. Aves, ordo Strigiformes 
C. Mammalia, ordo Marsupialia 
D. Mammalia, ordo Proboscidea 
E. Mammalia, ordo Chiroptera 
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9. Pada suatu daerah terdapat kelompok organisme 
sebagai berikut : 
(1) Tikus  (4) Ular  
(2) Padi  (5) Bakteri saprofit 
(3) Musang  (6) Matahari 
 
Urutan perpindahan energi yang tepat adalah .... 
A.  (2) - (1) - (6) - (4) - (5) - (3)      
B.  (1) - (3) - (4) - (2) - (5) - (6)    
C.  (5) - (1) - (4) - (3) - (2) - (6) 
D. (6) - (2) - (1) - (4) - (3) - (5) 
E. (6) - (2) - (3) - (4) - (5) - (1) 
 

10. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan gambar di 
atas adalah…. 
A. nirogen dapat langsung difiksasi akar tumbuhan 
B. nitrogen dapat diserap langsung oleh stomata  
C. nitrogen mengalami perubahan menjadi asam 

amino oleh aktivitas bakteria  
D. nitrogen dapat kembali ditranspirasikan ke 

atmosfer melalui stomata  
E. nitrogen mengalami amonifikasi dengan bantuan 

bakteri 
 

11. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Kerusakan yang terjadi di gambar di atas disebabkan 
oleh penggunaan….oleh manusia secara berlebihan 
dan dapat menyebabkan kerusakan bumi kita 
berupa…. 
A. aerosol pada penyemprot, pemanasan global 
B. gas freon pada pendingin, global warming 
C. gas freon pada pendingin, lubang ozon 
D. gas karbondioksida, efek rumah kaca 
E. gas hidrokarbon, lubang ozon 

 
12. Berikut adalah unsur anorganik yang dapat 

ditemukan di dalam protoplasma sel, kecuali… 
A.   NaCl C.   HNO3 E.  C6H12O6 
B.   KNO3 D.   NaOH  

 

13. Sel  kelenjar  yang  mampu  memproduksi  hormon  
insulin  dalam  jumlah  besar  umumnya memiliki 
satu organel yang berkembang dengan baik. Organel 
itu adalah… 
A.   silia  C.   RE kasar E.   lisosom 
B.   sentriol  D.   RE halus  
 

14. Perhatikan gambar berikut ini! 

  
Tumbuhan yang memiliki anatomi organ seperti 
gambar di atas memiliki kemampuan untuk…. 
A.  berfotosintesis di jaringan bunga karang 
B.  membentuk akar tunggang yang kuat 
C.  berfotosintesis di jaringan palisade 
D. membentuk kambium pada batang 
E.  membentuk lingkaran tahun 
 

15. Berikut ini adalah skema 
kejadian yang terjadi pada 
otot lurik! 
  
Molekul yang diwakili oleh 
X adalah… 
A.   hemoglobin  
B.   glikogen  
C.   asam amino  
D.   alkohol  
E.   asam laktat 
 

16. Tabel  berikut  adalah  data  mengenai  kecepatan  
dan  tekanan  darah  selama  mengalir  di sepanjang 
pembuluh darah. 
 

 Tekanan darah  
(mm Hg) 

Kecepatan aliran darah 
(cm/detik) 

1 100 47 

2 22 0,5 

3 60 15 

4 15 25 

5 20 4 

 
Berdasarkan keterangan diatas maka urutan yang 
tepat untuk menunjukan perubahan tekanan dan 
kecepatan aliran darah selama mengalir dari ventrikel 
kiri ke atrium kanan adalah:   
A.   I-III-II-V-IV     D.  I-IV-III-V-II  
B.   IV-V-II-III-I     E.   I-II-III-IV-V 
C.   II-V-III-IV-I  
 

17. Struktur kaki seperti gambar di  
samping terjadi akibat defisiensi  
vitamin .... 
A.  A 
B.  B 
C.  C 
D.  D 
E.  E 
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18. Perhatikan grafik di bawah ini! 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 
kapasitas vital paru-paru sebesar…. 
A.   500 mL C.  1500 mL E.  4500 mL 
B.   1000 mL D.  3500 mL  
 

19. Setiap hari manusia dewasa menghasilkan 180 liter 
urine primer,  tetapi  hanya  lebih  kurang  1,5  liter  
urine  yang dikeluarkan oleh ginjal. Pengurangan 
volume urine tersebut terjadi melalui proses .... 
A.  reabsorpsi         D.  filtrasi 
B.  eliminasi           E.  sekresi 
C.  augmentasi 
 

20. Seorang  dokter  dapat  memeriksa  kondisi  
kehidupan  dari  pasiennya  dengan  memberikan 
sorotan  lampu  senter  ke  arah  mata.  Jika pasien 
tersebut masih hidup maka pemberian  cahaya  akan 
direspon  melalui  
perubahan  diameter 
bagian tertentu pada 
mata pasien. Bagian 
tersebut adalah…. 
A.   A  
B.   B  
C.   C  
D.   D  
E.   E  
 

21. Perhatikan tahapan siklus reproduksi perempuan di 
bawah ini! 
(1) menstruasi (3) folikular (5) sekresi 
(2) luteal (4) proliferasi 
 
Tahapan yang terjadi di rahim adalah .... 
A.  1, 2, 3   C.  1, 4, 5 E.  3, 4, 5 
B.  1, 2, 4   D.  2, 3, 4 
 

22. Pasangan ciri respons non spesifik dan spesifik yang 
benar adalah....  

 Respons Nonspesifik Respons Spesifik 
A. bereaksi tidak sama  

terhadap semua agen  
infeksi 

bereaksi sama terhadap 
agen infeksi yang pernah 
menyerang sebelumnya 

B. memiliki memori  
terhadap infeksi  
sebelumnya 

tidak memiliki memori  
terhadap infeksi  
sebelumnya 

C. tingkat reaksi tidak  
sama pada tiap agen  
infeksi yang berusaha  
menyerang tubuh 

tingkat reaksi sama pada  
tiap agen infeksi yang  
berusaha menyerang 
tubuh 

D. melibatkan fagosit  
dan interferon 

melibatkan sel pembunuh  
alami dan limfosit 

E. bereaksi sama  
terhadap semua agen  
infeksi 

memiliki reaksi tertentu  
terhadap agen infeksi  
tertentu 

 
 

23. Berikut  ini adalah tabel hasil pengamatan terhadap   
pertumbuhan kecambah selama 10 hari! 
 

Hari ke Panjang (mm) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
5 
10 
25 
49 
55 
60 
63 
64 
65 

 
Jika hasil pengamatan di atas digambar dengan 
grafik, dimana sumbu X = waktu dan Y = panjang 
kecambah maka grafiknya adalah…  
A.   D. 

 
 
 
 

B. E. 
 
 
 
 

C.  
 

 
 
 

 
24. Perhatikan grafik di bawah ini! 

 
Kesimpulan yang didapat dari grafik di atas berkaitan 
dengan kerja enzim adalah…. 
A. jumlah substrat yang terlalu banyak dan 

konsentrasi enzim sedikit akan menyebabkan 
reaksi tidak optimal 

B. setiap enzim bekerja pada kondisi pH yang sangat 
spesifik 

C. kerja enzim sangat lambat maka untuk 
mengoptimalkan hasilnya, perlu perbandingan 
jumlah atau konsentrasi antara substrat dengan 
enzim yang sesuai 

D. rendahnya  kadar  air  dapat menyebabkan  enzim  
tidak  aktif 

E. enzim memiliki rentang temperatur tertentu agar 
dapat bereaksi dengan optimal 

 
25. Pada saat respirasi, terjadi proses pemakaian  

karbohidrat  menjadi piruvat yang  disebut  .... 
A. siklus Krebs   D.  glikolisis 
B.  siklus Calvin   E.  fiksasi 
C.  fermentasi 
 

Y 

X 
Y 

X 
Y 

X 

Y 

X 
Y 

X 
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26. Respirasi merupakan proses pembebasan energi yang 
tersimpan dalam  zat-zat makanan. Pada proses 
katabolisme karbohidrat terjadi 3 tahapan reaksi, 
yaitu glikolisis, siklus krebs, dan transport elektron. 
Melalui siklus krebs akan dihasilkan …  
A.  6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP  
B.  2 FADH2 , dan 2 ATP  
C.  4 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP  
D.  2 NADH, dan 34 ATP  
E.  6 NADH, dan 2 FADH2   
 

27. Perhatikan siklus reaksi gelap di bawah ini! 

 
Tiga tahap pada siklus Calvin yang bertanda A, B, 
dan C di atas adalah…. 
A. Karboksilasi, Reduksi, Fiksasi 
B.  Fiksasi, Reduksi, Karboksilasi 
C.  Reduksi, Regenerasi, Fiksasi 
D.  Regenerasi, Fiksasi, Reduksi 
E.  Fiksasi, Reduksi, Regenerasi 
 

28. Perhatikan jalur reaksi fermentasi berikut! 

 
Hasil reaksi yang terbentuk pada nomor 1, 2,  
dan 3 secara berurutan adalah ...  
A.  Karbondioksida, air dan asam laktat  
B.  Karbondioksida, NAD dan etanol  
C.  Karbondioksida, FAD dan asam laktat  
D.  Air, karbondioksida dan etanol  
E.   Air, NADH dan asam laktat 
 

29. Gambar  berikut  merupakan  satu  molekul  
nukleotida! 
 

 
 
Secara  berurutan  1,  2,  3  dari  rangkaian  tersebut  
adalah  .... 
A. gula  pentosa,  basa  nitrogen,  fosfat 
B.  gula  pentosa,  fosfat,  basa  nitrogen 
C.  fosfat,  basa  nitrogen,  gula  pentosa 
D.  fosfat,  gula  pentosa,  basa  nitrogen 
E.  basa  nitrogen,  gula  pentosa,  fosfat 

30. Sepotong  DNA  terdiri  atas  basa-basa  nitrogen  
berikut! 
 

 
 
Bila  terjadi  transkripsi,  maka  RNAd  yang  
terbentuk  adalah  .... 
A.  AAU,  UCU,  CCU,  GGC,  UCU 
B.  AGA,  AAU,  CCG,  GGA,  AGA 
C.  UCU,  CCU,  UUA,  GGC,  UCU 
D.  AGA,  AAU,  GGA,  CCG,  AGA 
E.  UCU,  UUA,  CCU,  GCC,  UCU 
 

31. Diagram  di  bawah  menunjukkan  perubahan  
jumlah  DNA  di  dalam  sel  (ordinat/sumbu  Y) 
sebagai  fungsi  dari  waktu  (absis/sumbu  X)  
selama  siklus  sel.   

 
 
Diagram  yang menunjukkan perubahan jumlah 
DNA di dalam sel pada waktu meiosis dan mitosis 
adalah…. 
A. Meiosis = 2, Mitosis = 4  
B.  Meiosis = 3, Mitosis = 1  
C.  Meiosis = 3, Mitosis = 2  
D.  Meiosis = 4, Mitosis = 1  
E.  Meiosis = 4, Mitosis = 2 
 

32. Persilangan antara tanaman tomat berbuah banyak 
(B)  rasa  masam (m) dan tanaman tomat berbuah 
sedikit (b) rasa manis (M) menghasilkan tanaman 
tomat berbuah banyak rasa manis pada F1. Apabila 
keturunan  pertama  (F1)  disilangkan  sesamanya, 
maka genotipe yang paling baik dari keturunannya 
(galur murni) adalah .... 
A.  bb mm    D. BB Mm 
B.  Bb Mm    E.   BB MM 
C.  Bb MM 
 

33. Warna biji gandum merah ditentukan oleh M1 dan 
M2, warna  putih  ditentukan  oleh  gen  m1 dan m2. 
Dari  persilangan  gandum  merah  sesamanya 
didapat hasil perkawinan dengan rasio 13 gandum 
biji merah dan 1 gandum putih. Genotipe parental- 
nya  adalah  .... 
A. M1m1 M2m2 × M1m1M2m2 
B.  M1M1 M2m2 × m1m1m2m2 
C.  M1m1 M2M2 × m1m1M2m2 
D M1M1 m2m2 × M1m1m2m2 
E.  M1m1 M2m2 × M1M1m2m2 
 

34. Sepasang suami-istri, dengan istri carrier untuk gen 
buta warna dan suami normal, berencana memiliki 
empat orang anak. Kemungkinan anaknya yang tidak 
buta warna adalah… 
A.   0,140  C.  0,422  E.  0,094 
B.   0,047  D.  0,750  
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35. Perhatikan  gambar  berikut! 
 

 
 
Gambar tersebut menunjukkan .... 
A. inversi  C.  duplikasi  E. transformasi 
B.  translokasi  D.  delesi 
 

36. Konsep  evolusi  kimia  yang  dikemukakan  oleh 
Harold  Urey  adalah  bahwa  kehidupan  berasal 
dari .... 
A. zat  organik  yang  terurai  menjadi  zat-zat 

anorganik 
B. zat  anorganik  yang  mengalami  perubahan 

menjadi  makromolekul  organik 
C. asam  amino  menjadi  protein  sebagai  bahan 

dasar  kehidupan 
D. gas-gas yang terdapat di dalam atmosfer purba 
E. benda  mati  yang  mengalami  serangkaian 

proses  menjadi  benda  hidup 
 

37. Suatu populasi yang berada dalam kesetimbangan 
Hardy-Weinberg memiliki dua alel untuk suatu 
lokus, A dan a. Jika frekuensi A sebesar 0,7; berapa 
frekuensi individu heterozigot pada  
populasi tersebut?  
A.   0,09  C.   0,49  E.   0,91 
B.   0,42  D.   0,51 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Suatu perkebunan membutuhkan tanaman yang 
memiliki kemampuan atau daya tahan terhadap 
serangan hama dan penyakit. Teknik bioteknologi 
yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan  
tersebut adalah dengan membuat …  
A.   kloning transfer inti  D.   kloning embrio 
B.   tanaman transgenik  E.   hibridoma    
C.   kultur jaringan  
  

39. Bakteri Acetobacter xylinum banyak digunakan 
dalam proses bioteknologi. Pernyataan yang tepat 
tentang bakteri tersebut adalah…. 
A. menghasilkan asam susu seperti yoghurt  
B. menghasilkan tauco yang digunakan sebagai 

bahan penyedap   
C. digunakan untuk pembuatan minuman anggur 

dan bir  
D. membantu proses pembuatan nata de coco  
E. digunakan untuk menghasilkan protein sel 

tunggal 
 

40. Dengan rekayasa genetika, tanaman transgenik yang 
tahan terhadap hama dan penyakit telah dihasilkan 
dengan menyisipkan gen bakteri Bacillus 
thuringiensis. Akan tetapi masyarakat belum dapat 
menerima hasil bioteknologi. Alasan masyarakat 
yang paling tepat adalah …  

A. keanekaragaman tanaman akan semakin 
meningkat  

B. tanaman transgenik tidak dapat dikembang 
biakkan  

C. tanaman ini dapat berdampak negatif terhadap 
lingkungan  

D. perubahan lingkungan akan terjadi secara terus 
menerus  

E. hama dan penyakit tanaman akan semakin 
berkembang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


