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MATA UJIAN : MATEMATIKA, BIOLOGI, FISIKA, KIMIA, dan IPA TERPADU
TANGGAL UJIAN : 8 JUNI 2008
WAKTU : 150 MENIT
JUMLAH SOAL : 75

Keterangan : Mata ujian MATEMATIKA     nomor    1   sampai nomor  15
Mata ujian BIOLOGI      nomor  16  sampai nomor  30
Mata ujian FISIKA      nomor  31  sampai nomor  45
Mata ujian KIMIA      nomor  46  sampai nomor  60
Mata ujian IPA TERPADU      nomor  61  sampai nomor  75

MATEMATIKA

Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 1 sampai nomor 15

01. Jika 
→

+ −
=

x 0

px q 2
lim 1,

x
  maka  p + q = ....

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7
(E) 8

02. Banyak pasangan bilangan real (a, b) dengan a  dan b

tidak nol yang memenuhi  
( )

+ =
+

1 1 1
a b a b

  adalah ....

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

03. Diketahui < < < <0 0 .
2 2
n na dan b

Jika  sin2 a + sin2 b = sin2(a + b),  maka cos (a + b) = ....

(A) 1
2

−

(B) 1
4

−

(C)     0

(D)  3
2

(E)     1

04. Misalkan f(x) fungsi turun untuk x > 0. Nilai-nilai x
yang memenuhi  f(2x2 + x + 1) < f(3x2 – 4x + 1)  adalah ....

(A) < <
1 3x
2 4

(B) < <
1 x 1
2

(C) < < < <
30 x dan 1 x 5
4

(D) < <5 x 8
(E) >x 8

05. Nilai  b  yang memenuhi :

− + + − − ≤2b 10b 25 3b 2 1 0   adalah ....

(A) ≥ −b 2
(B) ≥b 2
(C) − ≤ ≤2 b 2
(D) b 2 atau b 2≤ − >
(E) Tidak ada nilai  b  yang memenuhi

06. Fungsi =
−

2

2( )
4

xf x
x

 merupakan fungsi naik pada

selang ....
(A) − ∞ < < 0x
(B) −∞ < < − − < <x 2 atau 2 x 0
(C) 2 x 2− < <
(D) 0 x< < ∞
(E) 0 x 2 atau 2 x< < < < ∞
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07. Diketahui matriks-matriks

4 2 1 3
A dan B

3 4 2 5
− −   

= =   
   

Jika  AC  =  B,  maka determinan invers matriks C
adalah ....
(A) –2
(B) –1
(C) 1
(D) 2
(E) 3

08. Jika akar-akar persamaan x3 – 3x2 – px + 3p  = 0

adalah 2, dan ,α β  maka nilai 2 2 ....α + β =

(A) 8
(B) 10
(C) 13
(D) 17
(E) 20

09. Jika nilai minimum fungsi f(x) = 4 cos x + p sin x + 8
adalah 2, maka nilai maksimum fungsi tersebut
adalah ....
(A) 14
(B) 15
(C) 16
(D) 17
(E) 18

10. Diketahui :
2f(x) dx px qx r, p 0= + + ≠∫   dan  f(q)  =  6.

Jika tiga bilangan p, f(p), dan 2q membentuk barisan
aritmetika, maka p + q = ....
(A) 4,25
(B) 4,5
(C) 5
(D) 9
(E) 17

11. Jumlah deret :
5 25 625log 5 log 5 log 5 ...+ + +   sama dengan

(A)  2

(B)  1

(C) 1
2

(D) 1
4

(E) 1
8

12.

Luas daerah yang diarsir, yang dibatasi oleh kurva-kurva
sinusoida di atas, dapat dinyatakan dalam bentuk
integral

(A)
0

(sin cos )dx x x
π

−∫

(B)
/4

/40

(cos sin ) d (sin cos ) dx x x x x x
π π

π

− + −∫ ∫

(C)
5 /4

/4

(sin cos )dx x x
π

π

−∫

(D)
5 /4

/4

2 (sin cos ) dx x x
π

π

−∫

(E)
5 /4

0 5 /4

(sin cos ) d (cos sin ) dx x x x x x
π π

π

− + −∫ ∫

13. Tinggi sebuah limas tegak adalah 5 cm dan alasnya
suatu segi empat ABCD dengan semua titik sudutnya
terletak pada busur lingkaran dengan jari-jari 5 cm.
Jika AC merupakan garis tengah lingkaran, titik B dan D

masing-masing berjarak 10  cm dan 6 cm dari A dan
keduanya tidak terletak pada busur yang sama, maka
volume limas sama dengan ....
(A) 39 cm3

(B) 50 cm3

(C) 60 cm3

(D) 65 cm3

(E) 75 cm3

14. Diketahui kubus ABCD . EFGH dengan panjang

0

- 0,5

1.0

0.5

- 1,0

1 3 42 5 6
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rusuk-rusuknya 2a. Jika P, Q, dan R masing-masing
pertengahan FG, CG, dan HG, maka jarak titik G ke
segitiga  PQR  adalah ....

(A) 3a 6
2

(B)
3a 2
2

(C)
a 3

3

(D)
a 6

6

(E)
2a 3
3

15. Jumlah nilai  x  yang memenuhi :
2 2 4

2 2
x xy y

x y
+ − = −

+ =

adalah ....
(A) –10
(B) –8
(C) 0
(D) 4
(E) 6
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B I O L O G I

Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 16 sampai nomor 21

16. Kandungan glukosa dalam urin mengindikasikan
adanya gangguan pada
(A) glomerulus
(B) tubulus kontortus proksimal
(C) lengkung Henle
(D) tubulus kolektivus
(E) ureter

17. Bagian lambung hewan ruminansia, yang serupa dengan
lambung mamalia lain, adalah ....
(A) rumen
(B) omasum
(C) abomasum
(D) retikulum
(E) omasum dan abomasum

18. Berikut yang merupakan contoh hewan metameri
adalah ....
(A) cacing kremi
(B) cacing pita
(C) cacing hati
(D) cacing tambang
(E) cacing tanah

19. Apabila seorang laki-laki normal kawin dengan
seorang perempuan buta warna, maka persentase
anak perempuan yang buta warna adalah ....
(A) 100%
(B) 75%
(C) 50%
(D) 25%
(E) 0%

20. Meiosis pada tumbuhan paku terjadi pada saat
(A) perkembangan spora
(B) perkembangan protalium
(C) pembentukan sel telur
(D) pembentukan spora
(E) pembentukan sporofit

21. Senyawa yang berperan dalam pengikatan CO2 pada
siklus Calvin adalah ....
(A) asam 3-fosfogliserat
(B) ribulosa bifosfat
(C) adenosin trifosfat
(D) nikotinamid adenin dinukleotida fosfat
(E) fosfoenol piruvat

Petunjuk B : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 22
sampai nomor 26

22. Buta warna lebih banyak diderita oleh laki-laki daripada
perempuan.

SEBAB

Buta warna disebabkan oleh gen yang terpusat pada
kromosom seks.

23. Pertumbuhan lumut kerak dapat digunakan sebagai
indikator terjadinya pencemaran udara.

SEBAB

Lumut kerak mempunyai toleransi yang tinggi
terhadap pencemaran udara.

24. Amfimiksis dapat memacu terjadinya poliembrioni pada
tumbuhan.

SEBAB

Amfimiksis terjadi karena pembuahan sel telur oleh
inti sperma.

25. Pada hewan Vertebrata, enzim lipase banyak terdapat
di empedu.

SEBAB

Empedu yang dihasilkan oleh hati berperan dalam
metabolisme lemak.

26. Bakteri akan membentuk spora bila keadaan lingkungan
tidak menguntungkan.

SEBAB

Pada saat pembentukan spora terjadi perubahan sifat
protein dan protoplasma.

Petunjuk C : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 27
sampai nomor 30

27. Kejadian berikut yang dapat menyebabkan terbentuknya
spesies baru adalah ....
(1) mutasi gen
(2) seleksi alam
(3) rekombinasi gen
(4) domestikasi
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28. Jika serbuk sari dari tumbuhan dikotil berkromosom 30,
maka .....
(1) sel kepala putik berkromosom 60
(2) sel generatif berkromosom 30
(3) sel mahkota bunga berkromosom 60
(4) sel endosperm berkromosom 90

29. Dibandingkan dengan generasi sporofitnya, generasi
gametofit tumbuhan paku.
(1) berukuran lebih kecil
(2) bersifat diploid
(3) mempunyai masa hidup lebih singkat
(4) lebih dominan

30. Bioteknologi berikut yang dapat digunakan untuk
mengubah sifat makhluk hidup, adalah ....
(1) rekombinasi DNA
(2) penggunaan plasmid
(3) fusi sel
(4) transplantasi inti
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Petunjuk A : digunakan dalam menjawab soal nomor  31 sampai nomor 43

31. Benda bermassa 2 kg diam di atas meja yang kasar
dengan koefisien gesekan kinetik 0,2 didorong dari
belakang dengan gaya 100 N dengan arah membentuk
sudut 37o terhadap arah mendatar ke bawah. Tinggi
meja 1 m, panjangnya 1 m. Jika gaya bekerja selama benda
berada di atas meja, maka jarak horizontal yang
ditempuh benda ketika jatuh di lantai (diukur dari tepi
meja) adalah ....
(A) 1,58 m
(B) 1,88 m
(C) 2,28 m
(D) 2,88 m
(E) 3,58 m

32. Peluru dengan massa 20 gram ditembakkan miring ke
atas membentuk sudut 37o terhadap arah mendatar
dengan kecepatan awal 50 m/s. energi kinetik peluru
satu detik setelah ditembakkan adalah ....
(A) 10 J
(B) 15 J
(C) 20 J
(D) 25 J
(E) 30 J

33. Sebuah tangki bervolume 3000 cm3 berisi gas oksigen
pada suhu 20oC dan tekanan relatif pada alat 25 atm.
Jika massa molar oksigen 32 kg/kmol, tekanan udara
luar 1 atm, maka massa oksigen di dalam tangki
tersebut adalah ....
(A) 0,1 kg
(B) 0,2 kg
(C) 0,3 kg
(D) 0,4 kg
(E) 0,5 kg

34. Gelombang berjalan yang merambat pada kawat dapat
dinyatakan dalam persamaan :
y 2 sin (100t 4x)= π −
dengan y dalam cm, x dengan m  dan t dalam detik. Jika
kawat tersebut terbuat dari bahan dengan rapat massa
per satuan panjang 20 g/cm, maka besar tegangan kawat
adalah ....
(A) 12500 N
(B) 1250 N
(C) 125 N
(D) 12,5 N
(E) 1,25 N

35. Anton berhenti di jalan karena terhalang  palang pintu
kereta api ekspres, selama kereta melewati
penyeberangan itu dengan kecepatan 108 km/jam sambil
membunyikan sirene dengan frekuensi 1800 Hz. Jika
cepat rambat gelombang bunyi di udara pada saat itu
330 m/s, besar perbedaan frekuensi sirene kereta yang
didengar Anton saat kereta mendekati dan saat menjauh
adalah ....
(A) 330 Hz
(B) 440 Hz
(C) 550 Hz
(D) 660 Hz
(E) 770 Hz

36. Indeks bias mutlak suatu bahan optis bagi cahaya
dengan panjang gelombang  6 x 10–7 m adalah 1,16.
Untuk bahan ini, perkiraan sudut kritis ketika cahaya
tersebut datang pada batas antara bahan optis tersebut
dengan udara adalah (dalam derajat)
(A) 0
(B) 30
(C) 45
(D) 60
(E) 90

molepartikelxN

kgxm

kgJxk

Cxe

smxc

kainkandiberitahukecualikgNg

A

e

B

/,

,

.,

,

.

)(.

23

31

123

19

18

1

10026

1019

10381

1061

103

10

=

=

=

=

=

=

−

−−

−

−

−

Daftar konstanta alam sebagai pelengkap soal-soal fisika

F I S I K A

229

34

11

27
0

109
4

1
9311

10636

318

104

−

−

−−

−−

=
πε

=
=

=

π=µ
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o
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37. Jari-jari lensa bikonveks masing-masing 18 cm dan
24 cm. Sebuah benda berada pada jarak  24 cm di depan
lensa, dan ternyata terbentuk bayangan nyata pada jarak
32 cm dari lensa. Indeks bias lensa tersebut adalah ....
(A) 1,35
(B) 1,45
(C) 1,55
(D) 1,65
(E) 1,75

38. Dua buah bola identik yang masing-masing
bermuatan q dan bermassa 0,1 3  gram digantung
dengan tali ringan yang panjangnya sama di tempat
yang sama. Karena sejenis maka keduanya akan
tolak-menolak sehingga terpisah pada jarak 1 m
membentuk segitiga sama sisi. Besar muatan masing-
masing (dalam mikro coulomb)  adalah ....
(A) 0,33
(B) 0,66
(C) 3,3
(D) 6,6
(E) 33,0

39. Tiga buah konduktor yang cukup panjang A, B, dan C
disusun sejajar pada jarak 10 cm satu sama lain dalam
satu bidang dengan posisi B di tengah. Masing-masing
dialiri arus berturut-turut 30 A, 20A, dan 10A yang
arahnya sama. Besar gaya interaksi per satuan panjang
yang diderita konduktor  B  adalah ....

(A) 0,8 N / mµ

(B) 8 N / mµ

(C) 80 N / mµ

(D) 800 N / mµ

(E) 8000 N / mµ

40. Solenoida dengan panjang 50 cm dan jari-jari 2 cm
terdiri atas 1000 lilitan, dan dialiri arus listrik 10 A.
Besar fluks magnetik yang menembus permukaan
penampang di bagian tengah solenoida adalah ....

(A) 3,2 Wbµ

(B) 32 Wbµ

(C) 3,2 mWb

(D) 32 mWb

(E) 320 mWb

41. Sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nm
menumbuk elektron yang diam. Setelah bertumbukan
foton dihamburkan dengan sudut 120o terhadap arah
semula. Panjang gelombang foton setelah bertumbukan
adalah ....
(A) 0,4000 nm
(B) 0,4036 nm
(C) 0,4136 nm
(D) 0,4460 nm
(E) 0,7600 nm

42. Dalam eksperimen Rutherford, sejumlah partikel alfa
yang pada mulanya ditembakkan ke lempeng tipis emas,
ternyata dapat diamati bahwa sebagian kecil di
antaranya dihamburkan pada sudut besar. Hamburan
ini terjadi karena :
(A) partikel alfa menumbuk partikel berat bermuatan

negatif yang tersebar pada seluruh lempeng emas
(B) partikel alfa ditolak oleh partikel berat bermuatan

positif yang tersebar pada seluruh lempeng emas
(C) partikel alfa menumbuk partikel berat bermuatan

negatif yang terkonsentrasi pada daerah kecil
lempeng emas

(D) partikel alfa ditolak oleh partikel berat bermuatan
positif yang terkonsentrasi pada daerah kecil
lempeng emas

(E) partikel alfa bertumbukan dengan partikel alfa yang
lain

43. Untuk mengirimkan daya listrik ke suatu tempat yang
jauh biasanya digunakan tegangan tinggi untuk
memperkecil daya yang hilang dan agar kabel tidak
terlalu besar. Daya listrik 500 MW ingin dikirim ke
suatu kota yang berjarak 100 km dengan kabel yang
hambatannya 0,2 ohm tiap kilometer, pada tegangan
500 kV. Daya listrik yang hilang pada pentransmisian
tersebut adalah ....
(A) 1,2 MW
(B) 2,5 MW
(C) 5 MW
(D) 10 MW
(E) 20 MW
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Petunjuk B : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 44

44. Perbedaan tekanan di antara permukaan bawah dan
permukaan atas sayap sebuah pesawat terbang tidak
hanya tergantung dari kecepatan pesawat tersebut,
tetapi juga tergantung dari ketinggiannya.

SEBAB

Semakin tinggi kedudukan sebuah pesawat, semakin
kecil kerapatan udara di sekitarnya sehingga semakin
besar daya angkat yang dialami pesawat tersebut.

Petunjuk B : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 45

45. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang
pergerakan sistem tata surya, KECUALI ....
(1) lintasan garis edar planet-planet adalah elips
(2) lintasan garis edar planet-planet adalah elips

kecuali garis edar asteroid
(3) luasan yang disapu garis edar planet dalam waktu

yang sama mempunyai luas yang sama
(4) kecepatan berorbit bumi terhadap matahari sama

setiap saat
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K I M I A

Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 46 sampai nomor 57

46. Setelah 7 tahap penguraian β  dan 7 tahap penguraian

,α  isotop 234
90Th akan meluruh menjadi ....

(A) 208
82Pb

(B) 210
83Bi

(C) 210
81TI

(D) 206
83Bi

(E) 206
82Pb

47. Berapakah perbandingan volume yang harus dicampur
antara larutan NH3 0,1 M dan HCl 0,1 M agar
diperoleh larutan penyangga, pH = 9 + log3?
Diketahui  Kb NH3(aq) = 2 x 10–5.
(A) 3 : 1
(B) 5 : 2
(C) 5 : 3
(D) 2 : 3
(E) 3 : 5

48. Sebanyak 10 g cuplikan padatan Rb2SO3 (Mr = 250)
bereaksi dengan 0,06 mol asam bromida dalam larutan
pada suhu 77 oC, tekanan 1 atm menghasilkan 7,92 g
padatan RbBr (Mr = 165). Persentase hasil yang diperoleh
dari reaksi tersebut adalah ....
(A) 95 %
(B) 92 %
(C) 90 %
(D) 85 %
(E) 80 %

49. Unsur periode 3 yang dapat bereaksi dengan larutan
HCl maupun larutan NaOH adalah ....
(A) 4Be
(B) 5B
(C) 12Mg
(D) 14Si
(E) 33As

50. Pada elektrolis mengunakan elektrode karbon, larutan
yang dapat menghasilkan gas pada katoda maupun
anoda adalah ....
(A) AgNO3
(B) CuCl2
(C) ZnCl2
(D) CuSO4
(E) K2SO4

51. Suatu senyawa tersusun dari 0,4 g hidrogen 4,0 g
kalsium 6,2 g fosfor dan 12,8 g oksigen (Ar H = 1;
O = 16; P  =  31; Ca  = 40). Rumus empiris senyawa
tersebut adalah ....
(A) CaHPO3
(B) CaHPO4
(C) CaH2P2O5
(D) CaH4P2O6
(E) CaH4P2O8

52. Diketahui campuran ion bromat dan ion brom dalam
suasana asam memberikan data sebagai berikut :

[BrO3
–] awal  [Br–] awal [H+] awal laju reaksi

(mol/1) (mol/1)  (mol/1)   (M/s)

 0,8   0,2 0,01  160
 0,4   0,2 0,01 80
 0,4   0,4 0,01 80
 0,4   0,2 0,02 80

Berdasarkan data tersebut dapat dihitung orde reaksi
masing-masing ion ....
(A) BrO3

–  = 1;  Br–  = 1;  H+  = 1
(B) BrO3

–  = 1;  Br–  = 1;  H+  = 0
(C) BrO3

–  = 1;  Br–  = 0;  H+  = 0
(D) BrO3

–  = 0;  Br–  = 1;  H+  = 0
(E) BrO3

–  = 0;  Br–  = 1;  H+  = 1

53. Dalam suatu bejana yang bervolume 1 L dicampur
0,2 mol gas NH3 ; 0,1 mol gas H2 ; dan 0,2 mol gas N2.
Reaksi terjadi dengan persamaan :

3 2 22NH (g) 3H (g) N (g)+

Pada keadaan kesetimbangan ternyata jumlah gas NH3
adalah 0,1 mol. Harga Kc adalah ....
(A) 0,39
(B) 0,48
(C) 1,20
(D) 4,80
(E) 9,60
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54. Dalam reaksi berikut :
2 2

4 3 3 4 4CuSO (s) 4NH (aq) [Cu(NH ) ] (aq) SO (aq)+ −+ → +

yang berperan sebagai asam Lewis adalah ....
(A) NH3
(B) Cu2+

(C) [Cu(NH3)4]2+

(D) SO4
2–

(E) CuSO4

55. Diketahui nomor atom Fe = 26; Co = 27; Ni = 28;
Cu = 29; Zn = 30. Di antara atom unsur berikut yang
bersifat diamagnetik adalah ....
(A) Fe
(B) Co
(C) Ni
(D) Cu
(E) Zn

56. Di antara perubahan entalpi reaksi berikut, manakah
yang merupakan perubahan entalpi pembentukan
standar gas HI?
(A) H2(g) + I2(g) →  2 HI(g)
(B) H2(g) + I2(g) → 2 HI(g)

(C) 1
2 H2(g) + 1

2 I2(g) → HI(g)

(D) 1
2  H2(g) + 1

2  I2(l) → HI(g)

(E) 1
2  H2(g) + 1

2  I2(s) →  HI(g)

57. Rumus struktur yang benar dari senyawa hidrokarbon
dengan nama 4,4–dimetil–2–pentena adalah ....
(A) (CH3)3CCH2CH3
(B) CH3CH2CHCHC(CH3)3
(C) (CH3)3CCH2CH2CH3
(D) (CH3)3CCHCH2
(E) CH3CHCHC(CH3)3

Petunjuk B : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 58
sampai nomor 59

58. Pada sistem koloid sol yang bersifat liofob, zat terdispersi
dapat mengikat medium pendispersi.

SEBAB

Pada sistem liofob terdapat gaya tarik menarik pada
setiap ujung gugus molekul terdispersi.

59. Setelah dimurnikan, garam dapur mempunyai rumus
molekul NaCl.

SEBAB

Perbandingan ion Na+ dan Cl– dalam larutan garam
dapur murni adalah 1 : 1

Petunjuk C : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 60

60. Setiap elektron yang berpasangan dalam satu orbital
mempunyai ....
(1) bilangan kuantum utama yang sama.
(2) bilangan kuantum azimut yang sama.
(3) bilangan kuantum magnetik yang sama.
(4) bilangan kuantum spin yang sama.
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IPA TERPADU

MAKANAN BERSERAT

Selain zat gizi dan vitamin, kandungan lain pada bahan makanan yang sangat penting bagi tubuh adalah serat.
Kandungan serat yang tinggi pada makanan tradisional dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Sebaliknya,
kandungan serat yang rendah pada makanan dapat menimbulkan beragam penyakit, di antaranya jantung koroner,
diabetes, usus buntu, konstipasi kronik, dan kanker kolon. Kemampuan serat makanan antara lain dapat menahan air dan
membentuk cairan kental (cairan berviskositas tinggi). Oleh sebab itu, serat terlarut dapat menunda pengosongan makanan
dari lambung.

Suatu bahan makanan yang kaya serat terlarut adalah oat(Aven sativa), yang akrab disebut havermout. Oat merupakan
tumbuhan dalam keluarga serealia, yang tumbuh pada suhu dingin dan beriklim lembab. Oat memiliki kandungan serat
terlarut yang  lebih banyak daripada gandum dan beras. Kandungan serat terlarut dalam 100 gram oat adalah sekitar
5,1 gram, sementara gandum sekitar 2,2 gram, dan beras sekitar 0,1 gram. Manfaat lain oat adalah dapat menurunkan kadar
kolestrol dalam darah karena seratnya mampu menyerap  cairan empedu, sehingga hati harus menggunakan kolesterol
untuk membentuk cairan empedu yang baru.

Sumber makanan berserat lainnya yang paling banyak dijumpai adalah sayuran dan buah-buahan. Selain itu, jenis
makanan yang terbuat dari rumput laut, yang banyak dikonsumsi sebagai agar-agar, juga kaya akan serat. Makanan
prebiotik yang rendah kalori ini merupakan sumber mineral penting, serta memiliki sifat hidrofilik (menyerap air) dan
sineresis (melepaskan air) yang seimbang.

Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 61
sampai nomor  63

61. Menurut naskah, beras mengandung serat yang dapat
larut dengan konsentrasi sebesar ....
(A) 1000 ppm
(B) 100 ppm
(C) 10 ppm
(D) 1 ppm
(E) 0,1 ppm

62. Jika dalam waktu satu bulan seseorang mengkonsumsi
3 kg oat, 5 kg beras, dan 1 kg gandum, maka dari ketiga
jenis makanan tersebut kandungan serat terlarut yang
dihasilkan adalah p gram, dengan p = ....
(A) 153
(B) 158
(C) 175
(D) 180
(E) 200

63. Jika data kandungan serat terlarut dari oat, gandum,
dan beras dibandingkan dalam suatu diagram
lingkaran, maka kandungan serat terlarut dari gandum
merupakan sebuah sektor lingkaran yang sudut

pusatnya oθ , dengan θ  memenuhi ....
(A) 80 90≤ θ <
(B) 90 100≤ θ <
(C) 100 110≤ θ <
(D) 110 120≤ θ <
(E) 120 130≤ θ <

Petunjuk B : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 64
sampai nomor  65

64. Berdasarkan naskah, molekul serat dapat meningkatkan
viskositas cairan dalam usus.

SEBAB

Cairan yang cenderung mengalir dengan lebih lambat,
disebut berviskositas lebih tinggi.

65. Menurut naskah oat  dapat menurunkan kadar kolestrol
dalam darah.

SEBAB

Kolestrol digunakan untuk mensintesis cairan empedu
di dalam darah.
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USAHA MENDINGINKAN PLANET BUMI

Perkembangan industri yang tidak terkontrol menyebabkan peningkatan emisi gas CO2 dan gas rumah kaca lainnya
yang memerangkap radiasi sinar matahari, sehingga menyebabkan pemanasan global. Diperkirakan rata-rata suhu
bumi akan naik sekitar 4,5 oC dalam satu abad mendatang.

Usaha yang dilakukan untuk menghambat laju kenaikan suhu bumi telah dijajagi. Salah satu gagasan adalah
melarutkan gas CO2 di laut dan dikumpulkan pada kedalaman 3.270 meter atau di dalam tanah. Gas CO2 ditangkap dalam
bentuk garam kemudaian dibuang ke dalam tanah bekas tambang atau ke dalam laut. Cara ini dapat mengurangi emisi
gas CO2 sampai 90% setiap kWh (kilowattjam), namun cara ini mempunyai kelemahan yaitu mahal dan beresiko bocor.

Gagasan lain adalah menggunakan efek geritol, yaitu mempercepat laju pertumbuhan ganggang dengan cara
menabur debu besi ke perairan. Ganggang akan menyerap CO2 melalui fotosintesis. Setiap ton debu besi akan meningkatkan
kemampuan ganggang menyerap sampai 100.000 ton CO2. Maslah yang timbul adalah pencemaran perairan oleh ganggang.
Menabur debu letusan gunung berapi yang mengandung SO2 juga dapat mendinginkan lapisan troposfor, namun cara ini
mahal dan dapat menyebabkan kekeringan di daerah tertentu.

Menciptakan alat semacam pohon buatan yang berukuran besar, yang bagiannya terbuat dari natrium hidroksida
cair, akan dapat menangkap CO2 yang kemudian dapat diproses menjadi bahan yang tidak berbahaya. Setiap pohon
buatan dirancang agar dapat menangkap gas CO2 sebanyak 3,3 kg setiap detik.

Alternatif lain untuk mendinginkan bumi yaitu menciptakan payung matahari yang mampu menghambat 1,8%
aliran (fluks) sinar matahari. Rencananya, selama 30 tahun akan dilepaskan secara bertahap 16 triliun piringan refraksi di
orbit antara matahari dan bumi. Biaya proyek ini luar biasa mahal, namun tidak mempunyai efek terhadap gas CO2

.

Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 66
sampai nomor 69

66.  Menurut naskah, pohon buatan akan menangkap CO2
dan mengubahnya menjadi
(A) Na2CO3
(B) NaHCO3
(C) NaOH
(D) Na2C2O4
(E) C2H3O2Na

67. Direncanakan membuat 5 pohon buatan yang dirancang
seperti dalam naskah, maka dalam waktu satu jam
diharapkan gas CO2 yang dapat ditangkap sebanyak
(A) 5,94 ton
(B) 59,4 ton
(C) 69,4 ton
(D) 594 ton
(E) 694 ton

68. Berdasarkan naskah, beberapa cara dapat dilakukan
untuk mendinginkan planet bumi, namun yang termasuk
cara biologis adalah ....
(A) melarutkan CO2 ke laut
(B) menguburkan gas CO2 ke dalam tanah
(C) menggunakan efek geritol
(D) membuat pohon buatan
(E) membuat payung matahari

69. Dengan menangkap gas CO2 dan menguburnya ke
dalam tanah, dapat mengurangi emisi gas CO2
sampai 90% setiap kWh. Nilai ini setara dengan
energi (dalam Joule) sebesar ....
(A) 1 ×  103

(B) 36 ×  103

(C) 1 ×  105

(D) 36 ×  105

(E) 1 ×  107

Petunjuk C : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 70

70. Menurut naskah, tahapan berikut ini terjadi pada efek
geritol
(1) debu besi meningkatkan penyerapan CO2 oleh

ganggang
(2) terjadi peningkatan proses fotosintesis pada

ganggang
(3) biomassa ganggang meningkat cepat
(4) menurunkan suhu sekelilingnya
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TV LCD

Saat ini banyak beredar TV LCD (liquid crystal display), disamping TV CRT(TV tabung) yang lebih dulu dikenal orang.
Pada tahun 1888, Frederick Reinitzer menemukan senyawa organik kolestril benzoat, yang bila dipanaskan akan meleleh
pada suhu 145 oC, membentuk suatu cairan  seperti susu, dan pada suhu 197 oC menjadi jernih karena membentuk
liquid isotropik. Molekul liquid crystal mempunyai rantai sangat panjang, berbentuk batang, rapuh, dan mudah patah.

Pada TV LCD, sinar tidak dihasilkan oleh crystal, tetapi oleh lampu yang memancarkan sinar di balik crystal.
Sinar diarahkan sedemikian rupa sehingga merata pada seluruh layar. Gelombang warna dengan panjang gelombang
tertentu pada spektrum warna putih yang berasal dari sinar lampu di balik crystal, diblok, sehingga menghasilkan warna-
warna yang diinginkan. Rangsang sinar dari TV dapat diterima oleh penglihatan dan melibatkan saraf, lapisan reseptor,
serta sistem lensa.

TV LCD mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan TV tabung, antara lain lebih hemat energi, lebih hemat
ruang karena tipis, dan ramah lingkungan. Dengan ukuran layar yang sama, daya yang dibutuhkan TV LCD
adalah sepertiga dari TV tabung. Berikut adalah sebagian spesifikasi TV LCD tertentu : ukuran layar 52" (diagonal),
panjang :  lebar = 16 : 9, massa pakai lampu 60 000 jam, listrik 110 – 240 V, 270 watt.

Petunjuk A : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 71
sampai nomor 73

71. Jika suatu TV CRT juga mempunyai ukuran layar 52",
dengan panjang : lebar = 4 : 3, maka perbandingan
antara luas layar TV LCD dan luas layar TV CRT
adalah ....
(A) 144 : 192
(B) 300 : 347
(C) 287 : 337
(D) 300 : 337
(E) 317 : 317

72. Senyawa liquid crystal yang ditemukan pertama kali
tergolong senyawa ....
(A) steroid
(B) aromatik
(C) alifatik
(D) heterosiklik
(E) polisiklik

73. TV tabung yang berukuran sama dengan TV LCD pada
naskah, dihubungkan dengan tegangan 220 volt. Arus
listrik yang dibutuhkan oleh TV tabung tersebut
sekitar ....
(A) 1,2 A
(B) 2,5 A
(C) 3,7 A
(D) 4,2 A
(E) 5,7 A

Petunjuk C : dipergunakan dalam menjawab soal nomor 74
sampai nomor 75

74. Molekul kristal pada TV LCD ....
(1) bersifat sebagai filter aktif
(2) memfilter cahaya yang dihasilkan kristal tersebut
(3) memfilter cahaya berdasarkan medan listrik yang

mempengaruhinya
(4) memfilter cahaya tertentu di posisi tertentu pada

layar

75. Menurut naskah, mata mampu menerima rangsang
sinar berwarna maupun tidak berwarna, karena pada
lapisan retina terdapat sel-sel
(1) batang
(2) sklera
(3) kerucut
(4) siliaris
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