
1. Rhizopus adalah fungi yang perkembangan aseksualnya dilakukan melalui…

a. Blatorpora

b. Askospora

c. Konidiaspora

d. Sporangiospora

e. Zigospora

2. Asam oksalat atau asam dikarboksilat (COOH)2 memiliki beberapa efek toksik dan pada saat yang sama 

memiliki aktivitas demineralisasi pada jalur pencernaan membentuk senyawa yang tidak larut dengan ion 

divalen yang tidak dapat diurai dalam lambung dan tidak terserap dalam usus halus, asam oksalat dapat 

ditemukan dalam tanaman seperti…

a. Daun bayam

b. Ketela pohon

c. Kentang

d. Daun singkong

e. Apel

3. Trigliserida merupakan ester dari gliserol dan tiga asam lemak, di alam banyak sumber yang dapat 

menghasilkan trigliserida seperti lemak pala dan lemak ikan hiu yang menghasilkan…

a. Triolein dan tripalmitin

b. Tristearin dan triolein

c. Trimiristat dan trilinolein

d. Trilinolein dan trimiristat

e. Triolein dan trilinolein

4. Karbohidrat berikut yang tergolong disakarida adalah…

a. Glukosa

b. Fruktosa

c. Maltosa

d. Selulosa

e. Glikogen

5. Suatu karbohidrat dengan larutan Fehling akan memberikan endapan merah dan jika dihidrolisis akan 

menghasilkan dua macam karbohidrat yang berlainan.  Zat tersebut adalah…

a. Maltosa

b. Laktosa

c. Sukrosa

d. Amilum

e. Selulosa



6. Jika sel tumbuhan diletakkan dalam larutan …, maka … akan lepas dari dinding selnya.  Peristiwa itu 

disebut…

a. Hipotonis; sitoplasma; krenasi

b. Hipotonis; membran plasma; plasmolisis

c. Hipertonis; membran plasma; krenasi

d. Hipertonis; sitoplasma; plasmolisis

e. Hipertonis; membran plasma; plasmolisis

7. Cahaya berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Cahaya yang berperan dalam perkecambahan biji, 

pertumbuhan bibit, pertukaran daun dan pertumbuhan apical adalah cahaya yang berwarna…

a. Biru

b. Hijau

c. Merah

d. Ungu

e. Jingga 

8. Montmorilonit merupakan jenis mineral tanah dengan ratio…

a. 2 : 1

b. 1 : 1

c. 2 : 2

d. 2 : 3

e. 1 : 3

9. Sintesis, nilai statistic cuaca jangka panjang di suatu wilayah atau tempat dinamakan…

a. Cuaca

b. Musim

c. Iklim mikro

d. Iklim

e. Agroteknologi 

10. Jenis protein yang tidak larut dalam larutan netral tetapi larut dalam air dan etanol 100% adalah…

a. Protamin

b. Glutelin

c. Albumin

d. Gliadin

e. Histon



11. Salah satu fungsi P bagi tanaman adalah…

a. Mengedarkan fotosintesis

b. Mempengaruhi penyerapan unsure-unsur lain

c. Memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman

d. Pembentukan minyak

e. Memperkuat batang tidak mudah roboh

12. Banyaknya kation yang dapt dijerap oleh tanah persatuan berat tanah merupakan definisi dari…

a. Kapasitas tukar kation

b. Kejenuhan bara

c. Reaksi tanah

d. Tekstur tanah

e. Bahan organik

13. Bakteri yang berpern dalam perubahan amoniom menjadi nitrit adalah…

a. Nitrobacter

b. Nitrosomonas

c. Nitrosococcus

d. Rhizobium

e. Azotobacter 

14. Lapisan tanah yang berbeda susunan fisika maupun kimianya serta terletak sejajar permukaan tanah sebagai akibat 

dari perkembangan tanah disebut…

a. Profil tanah

b. Horizon tanah

c. Pedon

d. Polypedon

15. Batuan yang umumnya berasal dari endapan-endapan disebut batuan…

a. Batuan sedimen

b. Batuan beku

c. Batuan metamorphose

d. Batuan induk organik

e. Sifat fisika tanah meliputi

16. Apabila diketahui data 2 3 4 2 2 3 5 5 3 2 5 5 5 4. Maka mean, median dan modusnya adalah…

a. 3,2 ; 3,5 ; 5

b. 3,57 ; 3 ; 4

c. 3,2 ; 4; 5

d. 3,57 ; 3,5 ; 5

e. 3,2 ; 3 ; 4



17. Jumlah penduduk wilayah H pada pertengahan tahun 2007 adalah 13.750.000 jiwa. Selama periode tahun tersebut 

terdapat kematian sebanyak 256.000 jiwa. Besarnya angka kematian kasar adalah…

a. 0,168

b. 1,86

c. 16,8

d. 18,6

e. 1,68

18. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut…

a. Nopatride

b. Apatride

c. Bipatride

d. Unpatride

e. Patride

19. Hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang 

disebut…

a. Pendapatan

b. Kewajiban

c. Modal

d. Aktiva

e. Kredit

20. Kerukunan (Gotong-Royong & tolong-menolong), bargaining (pertukaran barang atau jasa), koalisi dan joint venture 

merupakan bentuk-bentuk interaksi social yang berupa . . . .

a. Proses asosiatif – kejasama (corporation)

b. Proses asosiatif – akomodasi (accommodation)

c. Proses disosiatif – persaingan (competition)

d. Proses disosiatif – akomodasi (accommodation)

e. Proses disosiatif – kerjasama (corporation)
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