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Petunjuk khusus 

Naskah ujian mengandung 3 (tiga) tipe soal dengan aturan cara menjawab sebagai berikut : 

Petunjuk A : Pilih jawaban yang paling tepat diantara 5 (lima) jawaban yang tersedia 

Petunjuk B :   Pilihlah 

(A) Jika jawaban (1), (2), (3) 

(B) Jika jawaban (1) dan (2) 

(C) Jika jawaban (2) dan (3) yang benar 

(D) Jika jawaban (1) yang benar 

(E) Jika hanya jawaban (3) yang benar 

Petunjuk C : pilihlah 

(A) Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat 

(B) Jika pernyataan betul, alasan betul, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat 

(C) Jika pernyataan betul, alasan salah 

(D) Jika pernyataan salah, alasan betul 

(E) Jika pernyataan salah, alasan salah 
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AIR 

Air merupakan zat kimia yang sangat essensial bagi semua bentuk kehidupan dibumi.  Air menutupi dua pertiga dari 
permukaan bumi, dan air di bumi dipenuhi dengan kehidupan. Bahkan tubuh makhluk hidup mengandung sekitar 50 
- 95% air. Air memiliki banyak sifat kimiawi yang unik. Setiap molekul air terbentuk oleh kombinasi antara atom 
hidrogen dan oksigen.  Muatan listrik air adalah nol, yakni bermuatan netral. Sekalipun begitu, karena ukuran atom 
oksigen dan hidrogen, komponen oksigen dari molekul air memiliki muatan yang sedikit negatif dan komponen 
hidrogennya sedikit bermuatan positif. Jika ada lebih dari satu molekul air yang bergabung, muatan positif dan 
negatif tersebut akan tarik-menarik membentuk sebuah ikatan yaitu "ikatan hidrogen". Ikatan hidrogen merupakan 
sebuah ikatan yang sangat lemah dan memiliki masa yang sangat singkat, sekitar seper-seratus milyar detik. Tetapi 
begitu sebuah ikatan putus, ikatan yang lainnya langsung terbentuk. Karenanya, molekul-molekul air saling 
menempel dengan rapat dengan tetap mempertahankan bentuk cairnya, sebab molekul-molekulnya hanya disatukan 
oleh sebuah ikatan lemah. 

Ikatan hidrogen memungkinkan air untuk melawan perubahan suhu. Walaupun suhu udara meningkat secara tiba-
tiba, suhu air hanya akan meningkat secara perlahan, demikian juga sebaliknya, jika suhu udara turun secara tiba-
tiba, suhu air juga berkurang secara perlahan. Diperlukan perubahan suhu yang besar agar perubahan suhu air 
berlangsung cepat. Energi termal air yang sangat tinggi tersebut memiliki manfaat besar bagi kehidupan. Sebagai 
contoh sederhana, terdapat banyak air dalam tubuh kita. Jika air beradaptasi dengan perubahan suhu yang terjadi 
secara tiba-tiba di udara dengan laju perubahan yang sama, maka kita akan mengalami panas demam atau membeku 
secara tiba-tiba. 

Air memerlukan energi termal yang sangat besar untuk menguap. Karena begitu banyak energi termal yang 
digunakan saat menguap, suhu disekitar air yang menguap akan turun. Sebagai contoh, lagi-lagi dari tubuh manusia, 
suhu normal tubuh adalah 36°C dan suhu tubuh tertinggi yang bisa ditolerir adalah 42°C. Selisih 6°C ini tentu sangat 
kecil dan bahkan beraktivitas beberapa jam saja di bawah sinar matahari bisa meningkatkan suhu tubuh sebesar itu. 
Sekalipun begitu, tubuh kita menghabiskan banyak energi termal melalui keringat, Pada saat suhu tubuh tinggi, 
tubuh mengeluarkan air dari dalam tubuh ke kulit. Dikulit air akan menguap dan menyerap energi thermal di 
permukaan kulit, akibatnya suhu tubuh menurun. Jika tubuh kita tidak memiliki mekanisme otomatis seperti ini, 
maka beraktivitas di bawah sinar matahari beberapa jam saja dapat berakibat fatal. 

Sifat air selanjutnya adalah es lebih ringan dari air. Jika cuaca sangat dingin, air sungai tidak akan membeku 
seluruhnya, tapi hanya permukaannya saja yang membeku. Air mencapai wujud terberatnya pada suhu +4°C, dan 
segera setelah mencapai suhu ini, air akan tenggelam ke dasar. Es terbentuk pada permukaan air sebagai sebuah 
lapisan. Di bawah lapisan ini, air masih dapat terus mengalir, dan karena +4°C adalah suhu dimana organisme hidup 
masih bisa bertahan, maka kehidupan dalam air terus berlanjut meskipun berada di musim dingin yang berat. 

  
1. Istilah yang tepat untuk menyatakan pemisahan muatan pada molekul air adalah… 

(A) Difraksi   (D) Polarisasi 
(B) Refraksi  (E)  Refleksi 
(C) Deviasi  

 
2. Jika massa jenis gunung es  90% massa jenis air, maka prosentasi gunung es yang muncul dipermukaan air 

adalah… 
(A) 10 %  (D) 25 % 
(B)  90 %   (E) 20 % 
(C)  30 %  
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3. Adanya ikatan hidrogen antar molekul air dimanfaatkan tumbuhan dalam proses pengangkutan air dari tanah 
menuju ke daun. 

Sebab 
Ikatan hidrogen mengikat molekul air yang satu dengan molekul air yang lain sehingga air memiliki daya 
kohesi yang tinggi. 
 

4. Sifat air berikut ini dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk menjaga agar suhu internal tubuhnya relatif 
konstan … 
(1) Air membutuhkan energi termal yang cukup tinggi untuk menguap.  
(2) Energi dilepaskan ketika terjadi pemecahan ikatan hidrogen. 
(3) Daya kohesi air. 

 
5. Grafik yang tepat untuk menunjukkan hubungan antara kerapatan H20 (ρ) terhadap suhu (t) dalam oC adalah  
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DIRECT METHANOL FUEL CELL 
 

Direct methanol fuel cell (DMFC) merupakan salah satu dari beberapa jenis sel bahan bakar yang menggunakan 
membran penukar proton (proton exchange membrane (PEM)) sebagai penghubung antara reaksi di katoda dan 
anoda. Sesuai namanya, membran ini menggunakan metanol sebagai sumber energi. Berbeda dengan sel bahan 
bakar hidrogen cair, asam posfat, maupun larutan alkaline, sel bahan bakar ini langsung memanfaatkan metanol 
untuk menghasilkan energi. Jadi metanol tidak perlu dirubah dahulu menjadi bentuk lain sebelum dapat 
menghasilkan energi. Inilah yang dimaksud dengan kata-kata “direct”. 
 
Komponen dasar dari sel bahan bakar ini adalah dua buah elektroda (katoda dan anoda) yang dipisahkan oleh sebuah 
membran. Uniknya, katoda langsung bertindak sebagai katalis (elektrokatalis) yang mempercepat terjadinya reaksi 
perubahan metanol di anoda. Katalis yang biasanya digunakan adalah Platina (Pt). 

 
 

skema DMFC 
 
Seperti terlihat pada gambar, di sisi anoda metanol dan air diinjeksikan ke dalam batch reaksi dengan kecepatan 
konstan. Tumbukan dengan katalis membantu terjadi reaksi konversi metanol secara katalitik menjadi proton, CO2 
dan elektron. Gas CO2 di keluarkan dari sistem sementara proton bergerak menyeberangi membran menuju katoda 
yang kemudian bereaksi dengan oksigen menghasilkan air. Tumpukan elektron di anoda menghasilkan beda 
potensial yang memaksa elektron dari reaksi konversi tersebut mengalir dalam sebuah sirkuit arus, dipakai sebagai 
arus searah oleh peralatan elektronik, kemudian sampai di katoda sehingga menyempurnakan reaksi pembentukan 
molekul air. Jelas terlihat di sini, limbah yang dihasilkan dari bahan bakar ini adalah air dan gas CO2 dalam jumlah 
yang kecil. 
 
Kelebihan lain dalam proses sel bahan bakar metanol ini adalah efisiensi energinya yang cukup tinggi (melebihi 
60%) serta panas yang dihasilkan akibat proses reaksi sangat kecil sekali. Dua faktor ini sangat penting dalam 
pemakaian peralatan elektronik untuk jangka waktu yang lama. Panas yang kecil menjamin keamanan dan 
kenyamanan pengguna selama pemakaian. 
 
 
6. Yang dimaksud dengan proton pada bacaan diatas adalah… 

(A) Atom hidrogen 
(B) Molekul hidrogen 
(C) Inti hidrogen 
(D) Molekul karbondioksida 
(E) Molekul oksigen 
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7. Jika mengalir arus sebesar 2 mA pada beban yang dihubungkan dengan DMFC maka jumlah elektron yang 
mengalir setiap detik pada beban adalah….elektron 
(A) 0,8.1016 
(B) 1,25.1016 
(C) 1,60.1016 
(D) 3,20.1016 
(E) 4,00.1016 

 
8. Pernyataan dibawah ini yang benar adalah… 

1) Methanol dapat larut dalam air 
2) Logam platina menurunkan energi aktivasi reaksi di katoda 
3) Oksigen bertindak sebagai reduktor 

 
9. Jumlah mol elektron yang dilepaskan untuk mengoksidasi 2 mol methanol menjadi C02 adalah.. 

(A) 4 F (D) 12  F 
(B) 6 F ( E) 24  F 
(C) 8 F 

 
10. Bahan bakar yang digunakan dalam DMFC jika dioksidasi dengan oksidator yang tidak kuat akan 

menghasilkan… 
(A) Asam format 
(B) Gas CO2 
(C) Formaldehid 
(D) Etanol 
(E) Asetaldehid 

 
11. Gas limbah yang dihasilkan dari DMFC memiliki ciri-ciri… 

1) Bersifat basa 
2) Dapat mengakibatkan efek rumah kaca 
3) Terdapat dalam minuman bersoda 
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KAFEIN DALAM MINUMAN BERENERGI 
 

Kafein merupakan jenis alkaloid yang secara alamiah terdapat dalam biji kopi, daun teh, daun mete, biji 
kola, biji coklat, dan beberapa minuman penyegar. Kafein memiliki berat molekul 194.19 dengan rumus kimia 
C8H10N4O2 dan pH 6.9 (larutan kafein 1% dalam air). Secara ilmiah, efek langsung dari kafein terhadap kesehatan 
sebetulnya tidak ada, tetapi yang ada adalah efek tak langsungnya seperti menstimulasi pernafasan dan jantung, serta 
memberikan efek samping berupa rasa gelisah (neuroses), tidak dapat tidur (insomnia), dan denyut jantung tak 
berarturan (tachycardia).  
 
Menurut Jurnal American Chemical Society, kebanyakan kopi yang dibuat dengan kadar kafein rendah dibuat 
dengan larutan kimia yang dapat menyerap kafein dari biji kimia. Atau dapat pula menggunakan tehnik “Swiss 
Water Process” yaitu menggunakan air panas dan uap untuk memisahkan kafein dari biji kopi. Selain itu saat ini 
sedang diteliti pemanfaatan bioteknologi untuk penghancuran kafein dalam tanaman kopi, salah satunya adalah 
penggunaan bakteri yang dipasangkan dengan theophylline, yaitu senyawa yang dihasilkan untuk merusak kafein 
pada tanaman kopi dan teh. Diharapkan bakteri ini dapat menghancurkan kafein secara cepat, tetapi tetap 
mempertahankan rasa alami kopi yang nikmat. 
 
Suatu bahan pangan layak disebut sumber zat gizi tertentu apabila kandungan zat gizi yang diklaimnya sekurang-
kurangnya 10% dari kecukupan gizi yang dianjurkan, per takaran saji. Jadi suatu produk minuman dapat disebut 
sebagai sumber energi bila dalam satu takaran saji mengandung sekurang-kurangnya 250-280 kkal. Sebagai 
gambaran kecukupan energi pria dewasa usia 20-45 tahun adalah sebesar 2.800 kkal/hari, sedangkan usia 46-59 
tahun adalah 2.500 kkal/hari. Sedangkan kontribusi minuman berenergi terhadap pemenuhan kebutuhan energi 
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khususnya pria dewasa adalah berkisar 7-15% bila dikonsumsi 2-3 kali sehari atau kandungan energinya berkisar 
100-112 kkal untuk satu takaran saji (150 ml/botol). Dari perhitungan ini diketahui bahwa minuman berenergi 
belum termasuk dalam golongan minuman sumber energi.  
 
Jika melihat dari komposisinya, maka yang perlu diwaspadai dari minuman berenergi adalah kandungan kafeinnya. 
Mengutif beberapa hasil penelitian, dosis 100-150 mg kafein merupakan batas amam konsumsi manusia, dan efek 
yang diberikan pada takaran ini adalah dapat meningkatkan aktivitas mental yang membuat orang selalu terjaga, 
sehingga dosis anjuran konsumsi dari produsen minuman berenergi adalah 2-3 kali atau setara dengan 100-150 mg 
kafein seharinya. Hal ini sebenarnya beresiko terutama bila konsumsi dari minuman berenergi masih disertai dengan 
minum kopi.  
 
 
12. Kadar nitrogen dalam kafein sebesar… 

(A) 5,15 %  (D) 59,90 % 
(B)  10,30 %  (E) 30,90 % 
(C)  25,90 % 

 
13. Jika seseorang mengkonsumsi minuman berenergi 3 kali sehari dan jumlah kafein yang dikonsumsi merupakan 

batas maksimal yang aman untuk dikonsumsi tiap hari, maka kadar kafein dalam tiap botol adalah… 
(A) 150 ppm  (D) 666 ppm 
(B)   333 ppm  (E) 1000 ppm 
(C)   300 ppm 

 
14. Pernyataan yang tepat tentang larutan kafein 1% adalah… 

1) Menghasilkan ion H+ dan OH- yang jumlahnya hampir sama 
2) Merupakan asam kuat 
3) Merupakan basa lemah 

 
15. Kafein sebagai salah satu jenis alkaloid pada sel tumbuhan terdapat pada bagian… 

(A) Golgi kompleks 
(B) Diktiosom 
(C) Plastida 
(D) Vakuola 
(E) Dinding sel 

 
16. Secara tidak langsung, kafein dapat menstimulasi pernafasan dan jantung. Bagian dari syaraf pusat yang 

dipengaruhi adalah… 
(A) Talamus 
(B) Medula spinalis 
(C) Medula Oblongata 
(D) Cerebellum 
(E) Lobus occipitalis 

 
17. Pemanfaatan bioteknologi dapat digunakan untuk menurunkan kadar kafein dalam kopi 

Sebab 
Penggunaan air panas dan uap dapat memisahkan kafein dari biji kopi 
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WAKTU REAKSI 

Suatu percobaan dilakukan dengan menggunakan sebuah mistar (penggaris) dan beberapa relawan dengan 
ketentuan percobaan sebagai berikut: 

• Seseorang (sebut saja pemegang mistar) memegang ujung mistar (di titik 0 cm) sehingga mistar mengarah 
lurus ke bawah. 

• Pemegang mistar ini nanti akan melepaskan mistar tersebut sehingga mistar tersebut jatuh bebas. 
• Relawan lain (sebut saja penangkap mistar) bersiap-siap menangkap mistar itu dengan ibu jari dan 

telunjuknya seperti ditunjukkan pada gambar. Pada awal percobaan posisi ibu jari dan telunjuk berada pada 
garis 20 cm dan tidak menyentuh mistar. 

 

 
 

Percobaan ini diujikan kepada lima orang relawan yang bertugas menjadi penangkap mistar. Masing-
masing relawan diberikan kesempatan sebanyak empat kali. Tabel 1 menunjukkan posisi jari relawan saat berhasil 
menangkap mistar.  

 
Tabel 1. Posisi jari relawan saat berhasil menangkap mistar 

Penangkap Mistar Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 Percobaan 4 
Relawan A 3 cm 1 cm 5 cm 1 cm 
Relawan B 0 cm 1 cm 1 cm 10 cm 
Relawan C Gagal Gagal 2 cm 2 cm 
Relawan D 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 
Relawan E 0 cm 0 cm 15 cm 15 cm 

 
18. Jika sebelum mistar dilepaskan jari penangkap mistar berada pada d cm, maka berapa waktu (t, dalam detik) 

yang diperlukan penangkap mistar untuk bereaksi agar mistar tersebut tidak jatuh? (g = 10 m/s2) 

(A) 
5
dt ≤  

(B) 
5
dt ≥  

(C) 
500
dt ≤  

(D) 
500
dt ≥  

(E) 
55
dtd

≤≤−  
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19. Proses terjadinya gerakan yang dilakukan oleh penangkap mistar adalah ... 
(A) Rangsang  Reseptor  Neuro sensorik  Otak  Neuro Motorik  Efektor  Gerakan 
(B) Rangsang  Reseptor  Neuro sensorik  Sum-sum tulang belakang  Neuro Motorik  Efektor  

Gerakan 
(C) Rangsang  Reseptor  Neuro Motorik  Otak  Neuro sensorik  Efektor  Gerakan 
(D) Rangsang  Reseptor  Neuro Motorik  Sum-sum tulang belakang  Neuro sensorik  Efektor  

Gerakan 
(E) Rangsang  Efektor  Neuro sensorik  Sum-sum tulang belakang  Neuro Motorik  Reseptor  

Gerakan 
 

20. Relawan dengan reaksi tercepat adalah: 
(A) Relawan A 
(B) Relawan B 
(C) Relawan C 
(D) Relawan D 
(E) Relawan E 

 
21. Berapakah rata-rata waktu reaksi Relawan E? 

(A) 10
20
1

 detik 

(B) 10
2
1

 detik 

(C) 
20
3

 detik 

(D) 
2
3

 detik 

(E) 6
20
1

 detik 

 
22. Gerakan yang dilakukan kelima relawan pada percobaan tersebut adalah gerak refleks 

SEBAB 
Gerak refleks dikendalikan oleh sumsum tulang belakang 

 
23. Asumsikan percobaan tersebut menjadi acuan bagi relawan B untuk menilai waktu reaksi dirinya. Jika relawan 

B menyupir mobil di jalan bebas hambatan dengan kecepatan 72 km/jam, berapa jarak maksimum yang 
sebaiknya ia ambil terhadap mobil di depannya agar ia tidak menabrak mobil tersebut jika mobil di depannya 
tersebut berhenti seketika? (asumsikan perlambatan yang ditimbulkan saat menginjak rem adalah 5 m/s2) 

(A) 40 meter 
(B) antara 41-42 meter 
(C) 44 meter 
(D) antara 45-46 meter 
(E) 48 meter 

 
24. Relawan dengan standar deviasi terkecil adalah .... 

(A) Relawan A 
(B) Relawan B 
(C) Relawan C 
(D) Relawan D 
(E) Relawan E 
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DNA fingerprint 

 
Di Indonesia, DNA fingerprint mencuat namanya setelah terjadi banyak peristiwa peledakan bom di tanah air yang 
mengakibatkan tubuh korban dan pelaku kejahatan hancur sehingga menyulitkan proses identifikasi.  DNA 
fingerprint digunakan untuk mengidentifikasi pelaku dan korban kejahatan berdasarkan perbedaan urutan DNA di 
tiap individu. Pengunaan metode DNA fingerprint di Indonesia boleh dibilang masih sangat baru sedangkan di 
negara-negara maju, hal ini telah biasa dilakukan. 
 
Penemuan teknik Polymerase Chain Reaction (PCR) menyebabkan perubahan yang cukup revolusioner dalam 
metode identifikasi. Hasil aplikasi dari tehnik PCR ini disebut dengan DNA fingerprint yang memberikan gambaran 
pola potongan DNA dari setiap individu. Setiap individu mempunyai DNA fingerprint yang berbeda, oleh 
karenanya, dalam kasus forensik informasi ini bisa digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di pengadilan. 
 
Dalam kasus-kasus kriminal, sampel yang digunakan untuk identifikasi menggunakan DNA fingerprint bergantung 
pada barang bukti apa yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Misalnya, jika ditemukan puntung 
rokok, maka yang diperiksa adalah DNA dari sel epitel bibir yang menempel ketika rokok dihisap. Sel epitel ini 
masih menggandung unsur DNA yang dapat dilacak. Untuk kasus pemerkosaan, sampel yang diambil adalah sel 
spermanya. Sedangkan jika di TKP hanya ditemukan satu helai rambut, maka sampel ini dapat diperiksa asalkan ada 
akar rambut. Bagian-bagian tubuh lain yang dapat diperiksa antara lain darah, daging, dan tulang. 
 
Sistematika analisis DNA fingerprint sama dengan metode analisis ilmiah yang biasa dilakukan di laboratorium 
kimia. Sistematika ini dimulai dari proses pengambilan sampel sampai ke analisis dengan PCR. Pada pengambilan 
sampel dibutuhkan kehati-hatian dan kesterilan peralatan yang digunakan. Setelah didapat sampel dari bagian tubuh 
tertentu, maka dilakukan isolasi untuk mendapatkan sampel DNA. Bahan kimia yang digunakan untuk isolasi adalah 
Phenolchloroform dan Chilex. Phenolchloroform biasa digunakan untuk isolasi darah yang berbentuk cairan 
sedangkan Chilex digunakan untuk mengisolasi barang bukti berupa rambut. Lama waktu proses tergantung dari 
kemudahan suatu sampel di isolasi, bisa saja hanya beberapa hari atau bahkan bisa berbulan-bulan.  
 
Tahapan selanjutnya adalah sampel DNA dimasukkan kedalam mesin PCR. Langkah dasar penyusunan DNA 
fingerprint dengan PCR yaitu dengan amplifikasi (pembesaran) sebuah set potongan DNA yang urutannya belum 
diketahui. Prosedur ini dimulai dengan mencampur sebuah primer amplifikasi dengan sampel genomik DNA. Satu 
nanogram DNA sudah cukup untuk membuat plate reaksi. Jumlah sebesar itu dapat diperoleh dari isolasi satu tetes 
darah kering, dari sel-sel yang melekat pada pangkal rambut atau dari sampel jaringan apa saja yang ditemukan di 
TKP. Kemudian primer amplifikasi tersebut digunakan untuk penjiplakan pada sampel DNA yang mempunyai 
urutan basa yang cocok. Hasil akhirnya berupa kopi urutan DNA lengkap hasil amplifikasi dari DNA Sampel. 
 
Selanjutnya kopi urutan DNA akan dikarakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pitanya. Karena urutan 
DNA setiap orang berbeda maka jumlah dan lokasi pita DNA (pola elektroforesis) setiap individu juga berbeda. Pola 
pita inilah yang dimaksud DNA fingerprint. Adanya kesalahan bahwa kemiripan pola pita bisa terjadi secara random 
(kebetulan) sangat kecil kemungkinannya, mungkin satu diantara satu juta. Finishing dari metode ini adalah 
mencocokkan tipe-tipe DNA fingerprint dengan pemilik sampel jaringan (tersangka pelaku kejahatan). 
 
 
25. Bahan kimia yang digunakan untuk mengisolasi sampel DNA tidak mengandung… 

(A) Gugus benzena    (D) Atom klor 
(B) Gugus hidroksi   (E) Atom flour 
(C) Atom karbon 

 
26. Pada proses PCR terjadi pemutusan ikatan hidrogen 

Sebab 
Urutan basa nitrogen pada DNA dibentuk oleh ikatan nitrogen 

 
 
 
 



MIPA Terpadu 

copyrights © 2008 zenius education | all rights reserved 10

27. Proses amplifikasi DNA menggunakan prinsip replikasi DNA. Agar proses amplifikasi dapat berlangsung, 
protein berikut ini diperlukan dalam proses amplifikasi DNA 
1) DNA polimerase 
2) RNA polimerase 
3) Protein histon 

 
28. Dalam seutas DNA, komposisi berikut ini yang tidak benar adalah… 

(A) Jumlah timin = jumlah adenin 
(B) Jumlah purin = jumlah pirimidin 
(C) Jumlah guanine = timin  

 
29. Analisis DNA Fingerprint telah digunakan secara luas untuk mengungkap pelaku kejahatan. Untuk mencari 

DNA korban dan pelaku kejahatan, sampel berikut ini dapat digunakan untuk analisis DNA Fingerprint…. 
(1) Kuku 
(2) Air seni 
(3) Pangkal Rambut 
 

30. Sampel DNA dapat diperoleh dari isolasi sel darah atau folikel rambut. 
Sebab 

Urutan DNA di seluruh sel tubuh memiliki pola yang sama.  


