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LEMBAR IAWAB

I. Isilah dengan iawaban yang benar!
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Nama: Had ke:- Tes ke:-
Propinsi:_ _Perguruan Tinggi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAH UAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2015

IONMIPA-PT)

BIDANG BIOLOGI (TES I)
B APRIL 20 I5

WAKTU 120 MENIT

KIMIA KEHIDUPAN, BIOLOGI SEL, GENETIKA,
DAN BIOLOGI MOLEKULAR

Petuniuk

1. Identitas harus ditulis secara lengkap pada setjap halaman,
2. Tes ini terdiri daxi dua bagian. Bagian Pertama terdiri dari 30 soal isian singkat.

Bagran kedua terdiriddrr 5 soalesai.
3. Untuk soal-soal Bagian Pertama, tllliskan jawaban anda pada lembar jawab yang

tersedia.
4. Untuk soal-soal Bagian Kedua, tuliskan jawaban anda pada halaman soal.

lawaban harus ditulis dengan jelas dan singkat. Gunakan ruang yang telah
disediak2n semaksimal mungkin.

5. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung [scientific calculator]
6. Aturan Penilaian :

a. Jawaban yang benar untuk setiap soal isian singkat, nilai = 2

b. ,awaban yang benar untuk setiap soai esai maksimum = B

c. Nilai Total Maksimum = 100 / sesi ujian
7. Di akhir tes, kumpulkan berkas soal dan lembar jawab secara utuh.

l. Isilah dengania\a: iban yang tepat dan benar!

1. Tahun 2002, diketahui bahwa siswa sD di Kecamatan Puger prevalensi
Gangguan Akibat Kurang Yodium {CAKY) sebesar 47,50%, dengan distribusi
sebagaiberikut: 15,83% di daerah pegunungan kapur,20,B30lo di daerah pantai,
dan 10,830/o di daerah pertanian. Hiperplasi pada penderita GAI(Y teriadi akibat
penurunan produksi

2. Peningkalan suhu Iingkungan di bumi terjadi pada saat cuaca mendung atau
akan terjadi hujan. Fenomena tersebut terjadi karena molekul air
mengalami.....-.....................

3. Unsur Molibdenum [MoJ ter]ibat dalam proses fiksasi N, oleh bakteri. Dalam hal
ini fungsi spesifik Mo sebagai ...................... molekul N2.
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Nema:
Perguruan Tinggi: Propinsi:

4. Glukosa, fruktosa dan galaktosa memiliki rumus molekul yang sama, tetapi
memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda. Hal ini karena ketiga molekul
lersebul mempunyai perbedaan ......................

5. Struktur murein yang terdapat pada lapisan luar membran plasma Eschericia
coli merupakan poiimerisasi dari N-acetyl glucosamine (NAG) dan N-acetyl
muramic acid [NAM) yang dihubungkan oleh ikatan ..... ., . .. ...,..

6. Pada lapisan luar membtan plasma bakteri enterik seperti Sa/morella terdapat
struktur lipopolisakafida [LPS) yang terdiri dari 3 komponen yang masing-
masing terikat dengan karbohidrat tertentu. Di antara ketiga komponen
tersebut di atas yang dapat digunakan untuk menentukan strain bakteri enterik
adalah........................

7. Sickle cell anemia merupakan suatu penyakit genetis yang terkait dengan mutasi
gen. Mutasi tersebut menyebabkan protein yang disandi oleh gen tidak dapat
membentuk struktur.....................,

8. Jamur merang {BasidiomycetesJ dapat menghasilkan spora yang banyak dan

bervariasi. Dalam siklus reproduksinya, sel-sel basidia mengalami perubahan
jumlah kromosom dari N+N menjadi 2N melalui proses ......................

9. Dalam darah kolesterol dikemas dalam bentuk partikel Low Density Lipoprotein

[LDL). Kolesterol masuk ke dalam sel hati melalui proses

10. Fiksasi CO2yang terjadi pada siklus Calvin membutuhkan energi berupa ATP
Molekul ATP yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu molekul gula berkarbon
3 (G3Pl sebanyak......................

Hari ke:_ Tes ke:_

11. Pergerakan molekul-molekul penyusun
memungkinkan terjad jnyd penyisipan

lapisan ganda fosfolipid membran sel
protein atau molekul lain. Pergerakan

t2.

L3.

molekul tersebDt ditentukan oleh

Sel yang dijumpai di bagian kortek, memiliki d,inding sel yang kaku yang

tersusun oleh lignin, berfungsi untuk menyokon!: tubuh tutnbuhan. Ciri sel
seperti itu merupakan karakte stik dari sel ................

Struktur sel hewan yang te$usun oleh himpunan membran membentuk suatu
unit fungsional di antaranya berperan dalam sintesis lemak dan protein,
transpoft dan modifikasi protein, Unit fungsional tersebut termasuk dalam
sistem ..................,,

Organel sel yang berperan dalam menghancurkan agen beracun hidrogen
peroksida [HzOz] dan terljbat dalam fotorespirasi adalah ..............

74.

15. Banyak sel tumbuhan dapat melakukan replikasi DNA tanpa diikuti dengan
sitokinesis sehingga menyebabkan poliploidi. Proses ini dikenalsebagai..............
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Neme:

27.

25.

26.

2+.

Hari ke: Tes ke:
Perguruan Tinggi: Propinsi:

23. Sel somatik semanggi merah tTrifolium pratense ) mempunyai ktomosom
2n=74, Iika terjadi non disjunction, maka jumlah kromosom somatik varian
trisomi adalah ....................

Parvovjrus B19 adalah virus ssDNA yang sering ditemukan sebagai opportunistic
infectian penyebab anemia kronis pada pasien AIDS. Komposisi basa asam
nukleatnya yaitu 21o/o A dan 290lo G. Berdasarkan informasi tersebut
bagaimanakah komposisi basa T dan C?

Walaupun enzim restriksi endonuklease diproduksi oleh sel bakteri, enzim
tersebut tidak mengenali titik potongnya pada genom bakteri, karena sel
bakteri melindungi genomnya sendiri melalui proses .,......,.............. pada residu
A atau C.

struktur replikasi DNA dapat diamati dengan mikroskop elektron. Daerah yang
direplikasi terlihat sebagai gelembung, seperti skema di bawah ini.

24.

29.

Dengan asumsi replikasi berjalan dua arah, maka iumlah origin of replication
yang aktif dalam molekul DNA tersebut adalah ....................

Klon .................... dari mRNA beta-hemoglobin dapat mengarahkan sintesis
polipeptida secara lengkap dan benar dalam bakteri E col, sedangkan klon gen
beta-hemoglobjn dari kromosom tidak demikian. Hal tersebut dikarenakan
bakteri tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk spllcint prekursor mRNA
seleukadotik.

Pada umumnya, organjsme hanya menggunakal 20 asam amino, meskipun lebih
banyak asam amino dapat dikode. jika setiap kodon tersusun atas 3 nukleotida,
maka jumlah maksimum asam amino yang dapat dikode sebanyak ......................

Fenomena yang terjadi ketika kultur jaringan terinfeksi dengan satu jenis virus
yang menyebabkan kultur tersebut resisten terhadap infeksi virus lain disebut

30. Pada jagung trisomilr serbuk sari n+1 tidak menunjukkan viabilitas. Alel
dominan pada lokus B menghasilkan warna ungu dan alel resesif b
menghasilkan warna perunggu. lika tanaman trisomik Bbb diserbuk tanaman
BBb, maka proporsi keturunan yang bersifat trisomik dan berwarna perunggu
sebesar .................

Kimia Kehidupan, Biologi Sel, Genetika dan Biologi Molekular Halaman 5



Nama: Hari ke:- Tes ke:
Perguruan Tinggii Propinsi:_ I

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, ielas dan benar !

1, Diare dapat terjadi apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang
mengandung bakteri. Dapat pula terjadi pada seseorang yang mengkonsumsi
kerang yang sudah dimasak sebelLlmnya.

a. felaskan bagaimana timbulnya diare tersebut pada kasus pertama!

b. Pada kasus kedua apa penyebab terjadinya diare tersebut?

c. Kelompok bakteri yang manakah sebagai penyebab kasus pertama dan
kasus kedxa?

2. Penyakit diabetes adalah penyakit dimana kadar gula darah dalam tubuh sangat
. tinggi. Tentukan tiga tahap mekanisme pemulihan kadar gula darah melalui

molekul pembawa sinyal, proses transmisi, dan respon yang dihasilkan.
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Nama:
Perguruan Tinggi: Propinsi:

3, Suatu kromosom dengan gen A, B, C, da[ D menunjukkan frekuensi pindah silang

{croJsing ouer] sebagai berikut:
Adan B = 1170

Adan C=9%
Adan D = 3a/o

Bdan D=80/o
a. Cambarkan peta genetiknya berdasarkan data tersebut di atas.

b. Berapa pelsen kemungkinan frekuensi pindah silang antara gen B dan C?

4. Faktor M dan N adalah glikoprotein yang ditemukan pada permukaan sel darah
merah. Tidak seperti jenis antigen sel darah merah, faktor M dan N tidak
menyebabkan reaksi antibodi dalam transfusi darah manusia. lndividu dengan
golongan darah M memiliki genotip M homozigot, dan yang bergolongan darah N
memiliki genotip N homozigot. Individu heterozigot memiliki darah tipe MN.

Hasil penelitian pada populasi di salah satu wilayah di Indonesia menuniukkan -

bahwa 512 orang memiliki golongan darah M,256 orang memiliki golongan
da.ah MN, dan 32 orang memiliki goiongan darah N.

a. Hitung frekuensi masing-masjng alel, M dan N, dalam populasi yang diteliti.

b. Denpdn asumsi bahwa populrsi ini berada dal. .n kesetimbangan geneLik

untuk sifat tersebut, perkirakan frekuensi masing-masing genotipe pada
generasi berikutnya.

Hari ke: Tes kei
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CCTACTCTACi

Nama:
P{rguruan Tinggi: Propinsi:

Titik pemotongan enzim restriksi Sdu3Al adalah GATC yang identik dengan
empat basa internal dalam titik pemotongan enzim restriksi B.rmHI-GGATCC,
sehingga u;ung untai tunggal yang dihasilkan oleh dua enzim tersebut identik.
Misalkan Anda memiliki vektor kloning yang berisi titik pemotongan enzim
restriksi BamHI dan DNA asingyang dipotong dengan Sdu3Al.

a. Dapatkah DNA tersebut diligasikan ke situs BamHI pada vektor? lelaskan!

b. Dapatkah segmen DNA yang telah diligasikan tersebut dipotong dari vektor
dengan Sau3AI? Jelaskanl

Dapatkah segmen DNA yang telah diligasikan tersebut dipotong dari vektor
dengan BdmHI? Jelaskanl

d. Adakah perbedaan hasil pemotongan pada [bJ dan [cJ?

Hari ke: Tes ke:

5.
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Nama:

Perguruan Tinggil Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2015

(ONMIPA-PT)

BIDANG BIOLOGI (TES IIJ

8 APRIL 2015
WAKTU 120 MENIT

FISIOLOGI DAN METABOLISME, PERTUMBUHAN,
PERKEMBANGAN DAN REPRODUKSI

LEMBAR JAWAB

I. Isilah dengan iawaban yang benar!

Ha ke:-Tes ke:-

No lawaban No Jawaban

1. 76.

17.

3. 18.

4. 19.

5. 20.

6. 27.

7- 22.

23-

9- 2+.

10. 25.

77. 26.

12. 27.

13. 24.

14. 29.

15, 30.
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Nama:

Perguruan Tinggil Propinsir

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2015

(ONMIPA-PT]

BTDANG BTOL0GI (TES II)
8 APRIL 2015

WAKTU 120 MENIT

FISIOTOGI DAN METABOTISME, PERTUMBUHAN,
PERKEMBANGAN DAN REPRODUKSI

Petuniuk

1. Identitas harus ditulis secara lengkap pada setiap halaman.
2. Tes ini terdiri dari dua bagian. Bagian Pertama terdiri dari 30 soal isian singkat.

Bagidn kedua lerdiridrn 5 soalesai.
3. Untuk soal-soal Bagian Pertama, tuliskan jawaban anda pada lembar jawab yang

tersedia.
4. Untuk soal-soal Bagian Kedua, tuliskan jawaban anda pada halaman soal.

Jawaban harus ditulis dengan jelas dan singkat, Gunakan ruang yang telah
disediakan semaksimal mungkin,

5. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung fscientific calculator)
5. Aturan Penilaian :

a. Jawaban yang benar untuk setiap soal isian singkat, nilai = 2
b. Jawaban yang benar untuk setiap soal esai maksimum = I
c, Nilai Total Maksimum = 100 / sesi ujian

7. Di akhir tes, kumpulkan berkas soal dan lembar jawab secara utuh.

l. Isilah dengan jawabal yang tepat dan benar!

1. Jika jaringan epidermis sel bawang merah direndam dalam larutan kalsium
nitrat, maka ion kalsium dan ion nitrat akan dengan bebas masuk ke dalam sel.

Akibatnya vakuola sel yang memiliki tekanan osmotik jauh lebih rendah dari
larutan kalsium nitrat akan mengecil akibat ............keluar dari vakuola.

2. Fruktosa 2,6-bisfosfat memiliki peran penting dalam glikolisis dan
glukoneogenesis. Interkonversi molekul tersebut dengan molekul fruktosa 6-
fosfat dikatalisir oleh enzim fruktosa 6-fosfat 2-kinase dan fruktosa 2,6-
bisfosfatase. Aktifitas enzim fruktosa 2,6-bisfosfatase dihambat oleh konsentrasi
fruktosa 6-fosfat, sebaliknya aktifitas enzim fruktosa 6-fosfat 2-kinase dihambat
oleh konsetrasifruktosa 2,6-bisfosfat. Fenomena ini disebut..,.,....................,

Hari ke:- Tes ke:-
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Nama: Hari ke:_ Tes ke:_

3.

Perguruan Tinggi: Prop insj:

Diketahui data suhu, kelembaban relatifdan konsetrasi uap airjenuh sebagai
berikut:

Suhu
f"C)

RH C"'t*o
(mol m-31

25 0.95 0 1.241
26 0.900 7.354
27 0.890 1.432
2A 0.875 1.513
29 0.850 1.598
30 0.750 1.687

Laju Transpirasi = (Cwv int - Cwv ext]/R-v
RH = C*"/C*a*;
Y- = RT/V.In(RH)
R = 8.314472 cm3 MPa K{ moll
Nilai RT/V- = 137.3 MPa pada suhu 25 "C
Iika diasumsikan bahwa lingkungan internal daun iumbuhan jenuh dengan air,
maka laju transpirasi maksimum akan terjadi pada perbedaan potensial air
antara daun dan atmosfer sebesar ..........MPa

Aliran elektron siklik yang melibatkan Fotosistem I banyak dijumpai pada
kloroplas sel seludang pembuluh tanaman jagung karena tunbuhan tersebut
memerlukan ...............dalarn jumlah yang banyak untuk fiksasi CO2.

Pada kondisi lingkungan yang panas dan kering, tanaman tebu dapat
menghemat air dengan laju fiksasi C02 yang sama atau bahkan lebih tinggi dari
laju fiksasi CO2 pada tanaman padi. Hal ini karena pada tanaman tebu, HCO3

tidak berkompetisi dengan molekul pada tahap awal karboksilasi
serta aktifitas enzim PEP karboksilase yang tinggi memungkinkan tanaman tebu
dapat menurunkan pembukaan stomata dengan tidak mengumngi laju fiksasi
COz.

Permukaan tanah di bawah kanopi pohon mendapat cahaya matahari dengan
rasio cahaya merah terhadap infra merah yang rendah, sedangkan permukaan
tanah yang terbuka mendapat cahaya matahari dengan rasio cahaya merah
terhadap infra merah yang tinggi. Jika embrio biji viabel dan kondisi lingkungan
lain memungkinkan bagi perkecambahan biji, maka biji akan segera
berkecambah jika ditanam pada kondisi permukaan tanah ,,,,............,,

Jika 2 molekulsukrosa menjadi substrat respirasi, maka nilai Koefisien
Respirasi {KR) sebesar....,,..,..........

Pada rantai transpor elektron di mitokondria tumbuhan terdapat NAD(P)H
dehidrogenase yang tidak dijumpai pada mitokondria mamalia. Enzim ini
terletak pada permukaan luar dari membran dalam mitokondria dan tidak
sensitif terhadap rotenon, Enzim tersebut berfungsi mengoksidasi NAD(P)H
yang berasal dari .......,.,,,,,....,

5.

7.
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Nama: Hari ke: Tes ke:

Perguruan Tinggi: Propinsii

9. lika tanaman jagung ditanam pada tanah yang ber-pH netral, maka akar
tanaman jagung akan melepas senyawa khusus pengkelat besi yang merupakan
sejenis asam amino yang tidak diiumpai dalam protein, yaitu..,.......,.....,..

10, Hormon yang memicu terjadinya sintesis tiroksin oleh kelenjar tiroid adalah

Gangguan sistem koordinasi saraf pada otak yang menyebabkan terjadinya
kelainan lesi retina mata, gangguan penciuman, dan pendengaran (tuli)
disebabkan oleh kerusakan pasangan saraf nomor .............,....,

Ikan tuna mempunyai sirip khas yang menghasilkan dorongan tinggi dan efisien,
sehingga jkan dapat bergerak bebas dengan cepat. Pergerakan ini dipengaruhi
oleh gerakan .............

Enzim yang berperan dalam mencerna senyawa amilum hingga terbeltuk
glukosa dan galaktosa adalah ........................

Perhatikan grafik hasilpenelitian pengaruh salinjtas terhadap osmolaritas ikan
Nila Merah di bawah ini.

13.

74.

11,

12.

15.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ikan Nila Merah dalam keadaan
hipoosmotik ketika kadar salinitas sebesar

Organ yang mengekskresikan materi hasil penetralan racun, perombakan
eritrosit, pembentukan protrombin dan urea adalah ...............

Pemanasan global dapat menciptakan cekaman suhu tinggi pada tumbuhan.
Suhu tinggi dapat memodifikasi struktur dan komposisi membran sel tumbuhan,
sehingga dapat menyebabkan kebocoran ................,. melalui membran sel
tersebut.

-OsmolaritasImmol,/kg]

Fisiologi dan Metabolisme, Pertumbuhan, Perkembangan dan Reproduki Halaman 4



Nama: Hari ke:_ Tes ke:_

19.

Perguruan TingSii Propinsii

17. Perhatikan skema gambar tubulus seminiferus dan selsel penyusunnya di
bawah ini.

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa sel spermatogenik yang mempunyai
kromosom haploid adalah sel nomor ......,.......,,,,.

18. Tanaman akan menghasilkan keturunan lebih seragam, tetapi kurang tahan
terhadap penyakit, bila melakukan penyerbukan yang tidak
memerlukan energi untuk menarik penyerbuk.

Pembuahan ganda adalah mekanisme pembuahan pada tanaman berbunga
(Angiosperma) yang melibatkan penggabungan gametofit betina dengan dua
gamet jantan. Camet jantan pertama bergabung dengan sel telur membentuk
zjgot diploid, sementara gamet jantan kedira bergabung derlgan dua inti kutub
membentuk

20. Embriogenesis tanaman adalah proses yang menghasilkan embrio tanaman dari
sel telur yang dibuahi melalui tahapan pembelahan sel dan diferensiasi.
Selanjutnya zigot mengalami pembelahan sel secara asimetris menghasilkan sel
apikal kecil dan sel basal besar. Sel basal besar berfungsi memberikan nutrisi
dari endosperm ke embrio dikenal sebagai

21. Pemisahan bayi kembar monozigotik yang terjadi pada saat stadium morula,
akan memiliki lapjsan amnion dan korion sejum1ah....,,.,.......,.,

Pada perkembangan gastrulasi terbentuk lapisan embrio yang tersusun oleh sel
yang bersifat pluripoten dan akan berkembang menjadi paru-paru. Sel
penyusun paru-paru tersebut berasal dari lapisan .................

Diferensiasi sel pada proses gastrulasi menyebabkan terbentuknya sel baru
penyusun berbagai jaringan dan organ tubuh, Diferensiasi ini menyebabkan
perubahan morfologi dan biokimia sel, tetapi perubahan tidak terjadi pada
.,..,...,.,,.,,. sel

24. Trikoma merupakan salah satu modifikasi epidermis, yang terbentuk dari
d jferensiasj sel prekurs0r......................

22.
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Nama: Hari ke: Tes ke:

Perguruan TingBi: Propinsi:

25. Perkembangan embrio diawali dengan pembelahan sel (cleovoge) seperti yang
tampak pada gambar dibawah ini,

? Q-0-@ ffi
Berdasarkan tahapan bidang pembelahannya, tahapan tersebut dapat dijumpai
pada embrio .......,.,......

26. Tumbuhan memiliki sistem jadngan yang membentuk
pertama terhadap kerusakan fisik dan penyakit. Sistem
merupakan bagian terluar dari tubuh tumbuhan dan

garis pertahanan
jaringan tersebut

berfungsi sebagai

27.

pelindung yang terdiri dari lapisan sel padat yang disebut

laringan parenkim membentuk mesofil (lapisan internal) dari daun dan korteks
(lapisan luar) dan empulur (lapisan terdalaml dari batang dan akar; juga

membentuk jaringan lunak dari buah. Berdasarkan keragaman fungsi tersebut,
fungsi utama dari jaringan parenkim adalah sebagai ,..........................

Dalam siklus menstruasi, grafik di bawah ini menggambarkan sekresi hormon
yang dihasilkan oleh .

28.

E

29.

30.

Harike

Ujung akar ditutupi dan dilindungi oleh tudung akar, Diferensiasi sel tudung
akar diawali dengan pembentukan sel ...........................vang mengandung
amiloplas yang bertanggung jawab untuk mendeteksi gravitasi dan dapat
merespon cahaya serta tekanan dari partikel tanah.

Bunga adalah kumpulan jaringan reproduksi dan jaringan steril yang tersusun
dalam lingkaran yang memiliki ruas yang sangat pendek. Jaringan steril dari
bunga yang berperan sebagai atraktan bagi serangga penyerbuk ada|ah....,.,,..

Fisiologidan Metabolisme, Pertumbuhan, Perkembangan dan Reproduksi Halaman 6



Nama: Hari ker- Tes kei-

Perguruan Tinggil Propinsi:

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, ielas dan benar!

1. felaskan mengapa tanaman kedelai (Glycine max L. Merr) dapat mengambil
keuntungan dari kecenderungan meningkatnya kadar C02atmosfer akhir-akhir ini,
sedangkan tanaman tebu (Saccharum fficinale L, ) tidak dapat mengambil
keuntungan dari kondisi tersebutl Dukung penjelasan anda dengan kurva
hipotetik hubungan antara asimilasi CO2 dengan tekanan parsial C02 interselular
pada kedua jenis tanaman tercebutl

2. Tanaman dapat dilipatgandakan dengan perbanyakan vegetatil Banyak tanaman
hortikultura yang diperbanyak dengan cara ini. Keberhasilan metode ini
bergantung pada pembentukan perakaran, Dengan cara ini sebagian besar
tanaman dapat diperbanyak dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat.lelaskan
perlakuan apa yang diberikan oleh petani terhadap stek batang tanaman yang
ingin diperbanyak?
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Nama: Hari kei- Tes ke:

Perguruan Tinggi: Propinsii

3, Rangsangan pada membran selsyarafterjadi karena adanya perbedaan komposisi
ion-ion pada permukaan luar dan dalam membran sel. Keadaan ini
mengakibatkan perubahan permeabilitas membran, sehingga menimbulkan
potensial aksi baik berupa depolarisasi maupun hiperpolarisasi, Buatlah skema
grank potensial aksi ketika otak mengirim pesan melalui sel syaraf, hingga kembali
ke kondisi potensial aksi normal dao beri keterangannya.

4. Jelaskan dengan gambar perkembangan gametofit jantan pada tumbuhan
berbunga yang diawali dari mikrosporosit ke pembentukan spermal

Fisiologi dan Metabolisme, Pertumbuhan, Perkembangan dan Reproduksi Halaman 8



Namal Hari ke: Tes ke:

Perguruan Tinggi:- ProDinsi:

5. Teknologi gene silencing dapat dimanfaatkan dalarn bidang penanganan pasca
panen buah tomat" Buah tomat termasuk buah ldimakiterik yang dalam proses
pematangal buahnya melibatkan peningkatan aktivitas respirasi dan produksi
etilen. Penghambatan atau peniadaan produksi etilen dapat menghambat proses

. pematangan buah. felaskan bagaimana anda membuat tomat yang telah masak
fisiologis tetap berwama hiiau dan tidak cepat busuk!
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Nama:

Perguruan Tinggi: Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2015

IONMIPA-PTJ

BIDANG BIOLOGI (TES I)
9 APRIL 2015

WAKTU 120 MENIT

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Had ke: Tes ke:

LEMBAR JAWAB

I. Isilah dengan iawaban yang benar!

No Jawaban No Jawaban

7. 46.

17.

18.

+-

5. 20.

2"1.

7. 22.

8. 23-

9. 24.

10. 25.

17. 26.

12. 27.

13.

t4. 29.

15. 30.
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Nama:

Perguruan Tinggi: Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMAT]KA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2015

(ONMIPA-PT]

BIDA.NG BIOLOGI (TES D
9 APRIL 2015

WAKTU 120 MENIT

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Petultiuk

1. Identitas harus ditulis secara lengkap pada setiap halaman.
2. Tes ini terdiri dari dua bagian. Bagian Pertama terdiri dari 30 soal isian singkat.

Bagian kedua terdjridari 5 soal esai.
3. Untuk soal-soal Bagian Pertama, tuliskan jawaban anda pada lembar jawab yang

tersedia.
4. Untuk soal-soal Bagian Kedua, tuliskan jawaban anda pada halaman soal.

Iawaban harus ditulis dengan jelas dan singkat. Gunakan ruang yang telah
disediakan semaksimal mungkin.

5. Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung [scientific calculator]
6. Aturan Penilaian :

a, lawaban yang benar untuk setiap soal isian singkat, nilai = 2
b. lawaban yang benar untuk setiap soal esai maksin1um = B
c, Nilai Total Maksimum = 100 / sesi ujian

7. Di akhil tes, kumpulkan berkas soal dan lembarjawab secara utuh.

I.Isilah dengan iawaban yang tepat dan benarl

1. Seorang dokter menyarankan pasien yang menderita gangguan pada gusi untuk
mengkcnsumsi vitamin C, namun gangguan pada gusi tersebut tidak sembuh-
sembuh. Sebagai alternatif pasien ke dokter lain dan diberikan antibiotik
Nystatin, suatu senyawa kelompok polienes yang diproduksi oleh kelompok

flamentous bacteria dan sembuh. Berdasarkan data tersebut mikroba pathogen
penyebab gangguan pada gusi tersebut adalah...........................

2. Pembelahan biner pada prokariot meliputi pembelahan (replikasi) DNA dan
pembelahan siioplasma sel. Replikasi DNA bakteri dirnulai dari
pada kromosom.

3. Coliforn] merupakan kelompok bakteri enterik yang mampu menghasilkan asam
dan gas dalam proses fermentasi. Substrat spesifik untuk dapat membedakan
ColiForm dengan kelompok lain dalam fermentasi ini berupa .................,.,.

Harike: - ,, Tes ke:-
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Nama:

6.

7.

8.

9.

'I0.

Hari ke:- Tes ker-
Perguruan Tinggii P.opinsi:

4. Reproduksi seksual jamur Zygomycetes men8hasilkan sel spora yang lebih
bervariasi secara genetik. Cara reproduksi ini dilakukan oleh jamur untuk
menghasilkan spora yang mempunyai viabilitas lebih baik. Kondisi demikian
terjadi karena penslrwa ........................

5. Chltridiomycetes merupakan kelompok jamLrr primitif. Pada habitat yang
spesifik spora jamur tersebut dilengkapi dengan ......................

Jenis fungi yang mempunyai sekuens DNA berkerabat dekat dengan Protista
ada1ah .....-...........

Hewan sponge dibagi menjadi 3 kelas (Hyalospongiae, Desmospongiae,
Calcispongiae) dengan ciri struktur tubuh memiliki tipe saluran air yang
berbeda-beda. Kelompok hewan Desmospongiae memiliki tipe saluran air .........
sebagai ciri spesifiknya sehingga mudah untuk diidentifikasi.

................. adalah hasil perubahan larva rabditiform yang telah mengalami
eksdisis dan mempunyai ciri tubuh langsing, panjang kira-kira 700|t, infektif
dalam tanah, dan merupakan fase larva yang dapat menembus kulit manLlsia
untuk masuk ke dalam aliran damh.

Tubuh Moluska terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu kaki yang termodifikasi
menjadi tentakel, rongga mantelyang berisi cairan, dan kumpulan organ tubuh
sepefti pencernaan, ekskresi dan reproduksi. Kumpulan organ tubuh tersebut
disebut...............

Ciri Kelas Polychaeta antara lain tripoblastik, tubuh bersegmen, tidak memiliki
klitelum, memiliki seta dan antena, dan hidup bebas, Sedangkan yang dapat
digunakan untuk membedakannya dengan Kelas Annelida adalah karakterislik
seksual yang ..........

11. Tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsa, tetapi semua
laba-laba dapat menghasilkan benang serat protein yang tipis daD kuat karena
semua laba-laba memiliki ke1enjar.................

12. Kelas Insekta merupakan hewan yang dalam fase dewasa mempunyai tipe mulut
yang kadang dapat sangat merugikan organisme lain, kecuali ordo Lepidoptera
karena mempunyai tipe mulut .................. sehingga tidak akan melukai
organjsme lain yang tersentuh mulutnya.

13. Kordata memiliki 3 struktur tubuh yang menjadi ciri utama. Pada hewan
Tetrapoda, satu dari 3 struktur yang mengalami perkembangan embrionik dan
termodifikasi menjadi bagian-bagian seperti telinga, kelenjar tertentu di Ieher,
dan kepala adaIah ...,.....,-.....

14. Pola cangkang telur burung dapat dijadikan karakter kunci dalam identifikasi
jenis karena perbedaan kandungan garam calcareous dan kristalin kalsium
karbonat. Sumber bahan cangkang tersebut berasal dari massa.................
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Nama:

20.

27.

Hariker-Tes ke:_
Perguruan Tinggi: Propinsii

15. Struktur gelang bahu pada Amfibi berfungsi untuk pergerakan. Tipe firmisternal
dengan kartilago epicoracoid anterior dan posterior menyatu pada omosternum
dimiliki oleh Hyla, Rana, dan Xenopus, sedangkan Bufo memiliki tipe .............
yang biasanya tidak ada atau sangat kecil omosternumnya.

'16. Ular Boa constrictor merupakan ular raksasa setelah Pyhton dan Anaconda, akan
tetapi reproduksinya dapat lerjadi secara parthenogenesis. Jika kromosom seks
induk Boa adalah ZW, maka anak tr-lat Boa constrictor hasil partenogesis akan
memiliki kromosom .............

17. Bentuk dan kandungan bahan sisik ikan dapat digunakan sebagai karakter
diagnostik taksonomi. Vitrodentine yang dilapisi enamel, lapisan cosmine yang
kuat dan nonselular, dan isopedine menjadi penyusun sisik ikan primitif
Lolimerio cholumnoe yanS merupakan tipe sisik

18. organ seks, keberadaan tanduk dan ukuran tubuh dapat djadikan pembeda jenis
kelamin anggota Ordo Artiodactyla. Akan tetapi, kancil (Tragulus javanicus)
jantan memiliki ciri spesifik tambahan yaitu...............

19. Wajah bulat dengan
panjang dan dapat
golongan monyet

sekal hidung yang tebal, jumlah gigi 36 buah, ekor lebih
digunakan untuk memegang dahan, merupakan ciri-ciri

Berdasarkan kesamaan gen, fisik bawaan, biologis dan asal geografis, penduduk
di daerah Pulau Karafuto dan Hokkaido Jepang termasuk ras ............

Satu inovasi penting dari briofita awal adalah suatu sporofit yang multisel.
Evolusi untuk memperoleh struktur tersebut dapat diperoleh dengan dua tahap:
pertama, meiosis ditunda dalam zigot; kedua, zigot harus melakukan...................
untuk menciptakan suatu tubuh yang multisel.

22. Salah satu inovasi kunci munculnya briofita, yang tidak dimiliki oleh nenek
moyangnya [ganggang), adalah memiliki sporofit multisel yang berkembang
dari embrio yang tersimpan di dalam struktur..............,,.,,,,...

23. Walaupun briofita membutuhkan air untuk reproduksi seksual, beberapa jenis
briofita tumbuh di daerah padang pasir yang sangat panas, bagaimana briofita
bereproduksi di lingkungan dengan periode ker ing yang panjang? ....................

24. Tumbuhan berpembuluh mampu berdiri tegak lebih tinggi dibandingkan
briofita karena tumbuhan berpembuluh memiliki lignin dan ................ dalam
dinding sel sekundernya.

25. Pada tumbuhan paku, gametofit diploid dapat dihasilkan langsung dari jaringan
sporofit (Aposporr. Sporofit yang berkembang dari gametofit diploid akan
memiliki tingkat p1oidi......................................
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Ne me: Hari ket_ Tes ke:

Perguruan Tinggi: Propinsi:

26, Serbuk sari merupakan gametofit jantan yang belum matang dalam tumbuhan
berbiii. Serbuk sari tersebut dikatakan matang ketika..................................

27. Ditinjau dari struktur reproduksinya, Cycad dan cinkgo memiliki struktur
reproduksi jantan dan betina yang terpisah pada pohon berbeda [dioecious],
tetapi sperma kedua marga tersebut memiliki persamaan yaitu..,

28. Sebagian besar anggota Angiospermae bersifat autotrol tetapi sebagian lain
bersifat parasit dan saprofit. Rafflesia ornoidii adalah salah satu contoh spesies
yang bersifat.................

29. Senyawa sulfur seperti allyl-sulfid, propionaldehyde, propionthiol, dan vinil
disulfid akan menyebabkan pedih di mata. Senyawa tersebut sering ditemukan
pada tumbuhan anggota fa m i1i ............ ............... .....

30. Pada tahap evolusi yang maju, kelen;'ar madu sering ditemukan pada bunga.
Kelenjar madu merupakan hasilmodifikasi dari..............................................

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, ielas dan benar!

1. 0ksidasi berbagai substrat anorganik dilakukan oleh bakteri tertentu untuk
menghasilkan energi.

a. Jelaskan bagaimana reaksi kimiawi bakteri kemolitotrof dari habitat
sumber air panas yang mengandung belerang I

b. Sebutkan 2 contoh bakteri yang bisa hidup pada habitat tersebut.

Keanekaragaman Hayati Halaman 5



Nama:

Perguruan Tinggi: Propinsi:

2. Coelenterata (lnvertebrata multiseluler/Metazoal termasuk hewan diploblastik
karena perkembangan embrionalnya sangat sederhana yang han),a terdiri dari 2

lapisan. Jelaskan karakteristik kedua lapisan tersebut beserta jarilgan yang
terdapat diantaranya!

3. Pada Aves, ada 9 cara yang digunakan untuk pembe an nama ilmiah maupun
klasifikasi taksonomi menurut masyarakat (folk taxonomy). Jelaskan dengan
singkat 4 cara diantaranya yang umum digunakan untuk pemberikan nama ilmiah!

4. Bunga hanya dimiliki oleh Angiospermae. Secara umum organ ini tersusun atas
kelopak, mahkota, benangsari, dan putik. Secara evolusi, mahkota bunga
diturunkan dari dua sumber berbeda, jelaskanl

Harike: - Tes ke:
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Nama: Harikei Tes ke:

Perguruan Tinggi: P.opinsi:

5. Banyak anggota cramineae (padi-padianl dan Cyperaceae [teki-tekian) memiliki
persamaan dalam penampilan morfologi, tetapi sebenarnya kedua famili tersebut
mudah dibedakan. Uraikan masing-masing dua perbedaan pada bunga dan daun
dari kedua famili tersebut!
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Nama: -lIari ke:_ Tes ke:_

l/--:-:\..h-l

|----'----1 t-' ""''",
I a:,) F-*., do;;l

Perguruan Tinggi: Propinsii

Perhatikan gambar berikut!. Berdasarkan kisaran toleransinya terhadap
perubahan temperatur lingkungan, maka kelompok organisma yang mengikuti
pola kurva A disebut organisma ......................

10. Berikul adalah sildus Nitrogen.

9.

74.

S.tr"-
.-.":ri.i: r'."=
(,,)

I

(:..) .;-"-'"-,NHJI
".,,".,,;,, ",.."""" I

Prose\yanBrerjadt padd A adr1ah.............................

12.

13.

11. Penguraian materi organik dalam proses dekomposisi yang meliputi tahapan
hidrolisis, fermentasi, dan metanogenesis akan menghasiIkan..................... dan

Produktivitas p.imer pada dasarnya menggambarkan Iaju proses fotosintesis yang
dilakukan oleh tumbuhan. Pengukuran laju produktivitas primer dalam suatu
ekosistem perairan umumnya dilakukan dengan metocie botol terang dan botol
gelap. Tujuan pengukuran pada botol gelap adalah nntuk mengukur laju

Peningkatan unsur hara dalam ekosistem perairan hingga menyebabkan terjadinya
deplesi oksigen merupakan indikasi terjadinya .....................

Salah salu upaya pelestarian terumbu karang adalah dengan suatu proses
teknologi deposit elektro mineral yang berlangsung di dalam laut, yang disebut
juga dengan teknologi akresi mineral. Metode ini bekerja menggunakan proses
elektrolisis air laut, yaitu dengan meletakkan dua elektroda di dasar Iaut dan dialiri
dengan listrik tegangan rendah yang aman sehingga memungkinkan mineral pada
air laut mengkristal di atas elektroda, sehingga teknologi ini disebut juga ...........,...,
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Nama: Hari ke:_ Tes kei_
Perguruan Tinggi: Propinsi:

15. Perhatikan pernyataan tentang ontogeni dan filogeni berikut ini,
(1) perkembangan organik mulai dari filum yang paling sederhana hingga yang
paling sempurna merupakan ulangan dari perkembangan organisme dari zigot
sampai organisme itu mati; (2) mulai dari zigot sampai fase fase teftentu,
berbagai jenis vertebrata menunjukkan adanya persamaan; [3] adanya
kekerabatan hewan vertebrata mulai dari filum yang paling sederhana hingga yang
paling sempurna; (4J sejarah perkembangan individu sejak dari sel telur dibuahi
hingga individu itu mati; (5] sejarah perkembangan organisme dari filum yang
paling sederhana hingga filum yang paling sempurna. pernyataan yang paling
benar tentang pengertian ontogeni dan filogeni adalah yang bernomor

16. Diketahui data hasil analisis vegetasi pada 5 petak yang masing-masing berukuran
20 m x 20 m di suatu hutan primer adalah sebagai berikut:

Jenis
Jumlah

Individu
Sterculia qilva 47
Shorea copressa 53

Svziqium aaerta 60
Litsea firma 56
Shorea sp 40
Calophvllum sp. 30

17.

Kepadatan individu tumbuhan per 10 mz Iuas area adalah ......._.

Mangifera casturi Kosterm. (Anacardiaceae] merupakan spesies yang dinyatakan
punah di alam liar. Spesies ini endemik Pulau Kalimantan. pada tahun 2013 telah
dilaporkan 1315 individu M. cdsruri ditanam di Kabupaten lndragiri Hilir provinsj
Riau, Sumatera. Penanaman tumbuhan tersebut di luar habitat asalnya merupakan
kegiatan konservasi secara ex situ dan keberhasilannya sangat ditentukan olell
dukr.rngan dari tiga stimulus konservasi. Stimulus konservasi yang tidak banyak
melibatkan campur tangan manusia adalah .....................

Dalam suatu populasi dapat teramati menurunnya niiai tengah karakter fenotip
seperti menurunnya tingkat survival dan fecundity. Hal ini disebabkan oleh
menjngkatnya frekuensi alel homozygous resesif yang dapat menurunkan variasi
genetik di dalam populasi. Fenomena tersebut dikenal sebagai .

Suatu makluk hidup memiliki nama ilmiah yang memungkinkan para ilmuwan
untuk berbicara dalam bahasa yan8 sama ketika mengacu pada makhluk hidup
tersebut, dan menghindari kebingungan beberapa nama umum yang mungkin
berbeda berdasarkan rvilayah, budaya atau bahasa ibu. Nama ilmiah tumbuhan
mengikuti sistem penamaan resmi yaitu,,..

19.

18,
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Nama: Hari ke:_ Tes ke:_

20.

Perguruan Tinggi: Propinsi:

Suatu percobaan menarik telah dilakukan oleh Malte Anderson pada tahun 19Bz
terhadap suatu jenis bnrJng (Euplectes progne) di Afrika. Burllng jantan dari jenis
ini memiliki ekor yang panjang yang menjadi daya tarik burung betina. Anderson
memotong ekor dari beberapa burung jantan dan menempelkan potongan tersebut
pada ekor dari beberapa burung jantan yang lain. Setelah dibiarkan burung
tersebut bednteraksi, Anderson mengamati bahwa burung jantan yang ekornya
dipotonB pendek lebih sedikit kawin dibanding burung jantan normal, dan burung
jantang yang ekornya ditambah lebih panjang justru lebih banyak kawin, Menurut
Darwin, keberhasilan burung-burung tersebut beradaptasi untuk mendapatkan
pasrngan disebut ltpe seleksj

Dua belas spesies burung bermata putih (Zosterops) yang terdapat di pulau-pulau
kecil di sekitar Papua New cuinea memiliki pola penyebaran seperti papan catur,
dimana hampir tidak ada pulau yang dihuni oleh lebih dari satu spesies. pola
penyebaran spesies seperti itu merupakan contoh dari efek interaksi ...............,..,....

Spesies-spesies parasit yang berhubungan erat, seperti kutu burung, tidak pernah
bertemu satu dengan lainya karena mereka tinggal dan kawin pada inang yang
berbeda. Contoh tersebut merupakan bentuk isolasi habitat dari spesies simpatrik
yang merupakan salah satu mekanisme isolasi....-,..............

Konsep spesies ........................menyatakan bahwa spesies adaiah seperangkat
organisme yang secara fenotip serupa dan yang terlihat berbeda dari set organisme
lain.

Proses pembentukan spesies baru akibat adanya penghalang geografi yang
memblokir aliran gen, sehingga spesies yang terisolasl akan mengakumulasi
perbedaan materi genetik sebagai akibat seleksi alam, hanyutan genetik, dan
mutasi, dikenal sebagai........................

22.

23.

24.

25.

26.

21.

27.

Tumbuhan yang tidak memiliki bunga eksternal atau
organ reproduksi yang tersembunyi adalah

biji dan dianggap memiliki

Alexander van Humboldt (1805J mengamati bahv,,a mendaki gunung yang tinggi
secara ekologi analog dengan melakukan perjalanan lebih jauh ke utara atau
selatan menjauh dari daerah tropis, karena wilayah gunung tinggi memiliki iklim
dan vpgetasiyaDg mirip dengan bioma.....

Charles Edwin Bessey (1845 - 1915J mengusulkan sistem klasifikasi yang dikenal
dengan Aliran Ranales. Dalam sistem klasifikasi tersebut tumbuhan dikategorikan
ke dalam primitif jika memiliki bagian bunga banyak, lengkap dan lepasJepas,
sedangkan tumbuhan maju (aduonce] jika memiliki bagian bunga lebih sedikit dan
saling bersatu. Menurut aliran tersebut Cempaka {Micielid campdcal termasuk ke
dalam tumbuhan.......

28. Spesiasi simpatrik merupakan pembentukan spesies baru yang terj'adi tanpa
melalui isolasi geografi. Spesiasi ini sering terjadi dalam tumbuhan melalui
mekanisme.........................
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Nama: Hari ke:- Tes ker-
Perguruan Tinggi: Propinsi:

29. Fosil pertama Angiospermae tidak lebih tua dari 135 juta tahun, tetapi bukti tidak
langsung menunjukkan bahwa evolusi kelompok ini diteltukan oleh waktu karpel
muncul yaitu pada periode Carboniferous. Bukti tersebut mengindikasikan
kemungkinan nenek moyang Angiospermae berumur.,.,,.....,,,........,,,,,..

30. Dalam klasifikasi filogeni yang didasarkan pada gabungan data morfologi dan
molekular, Teratai (Nymphaea odorata) tidak bisa dikelompokkan lagi ke dalam
tumbuhan dikotil melainkan dikelompokkan ke dalam kelompok
tumbuhan.,.,,.........,,.,.......

Il. lawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, ielas dan benar!

1. Apakah manfaat pengetahuan tentang relung bagi aktivitas konservasi? Berikan satu
contoh hewan langka dan lakukan kajian tentang relungnya.

2. Jelaskan aplikasi konsep inteFksi populasi, khususnya parasitisme dan
parasitoidisme, dalam pengendalian biologis. Berikan contohnya!
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Namal - Hari ke:_ Tes kei_
Perguruan Tinggi: Propinsi:

3. Keberadaan terumbu karang di perairan tropis dapat dijadikao sebagai indikator
teriadinya pemanasan global. Berikan pelljelasan tentang hubungan antara terumbu
karang dengan pemanasan global tersebut!

4. Mengapa halinau Sumatera (Pantiera tigris sumotrae) terancam punah? lelaskan dari
sisi keragaman genetikl

5. Perhatikan data morfologi dari tumbuhan berikut:

\arakrer
Taks\

2 3 4 5 6 7
Allozym
Clu-Ph

Ca.a Posisi
bakal
buah

Jumlah Bentuk
daun

Jumlah
kellpatan

daun

Oueerur 8+C 7-A oval 5
8+C 7-8 14 0val 4
B+C 3 t4
B+C 3 14 5
A+B 3 7 5

A+B 1 7 4
1 7 Lanset 5
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Nama: Hari ke: Tes ke:_ -
Perguruan Tinggil Propinsi:

a. Buat kladogram berdasarkan data dalam tabel di atas!

b. Berdasarkan kladogram yang terbentuk, mana marga yang paling primitiP

c. Berdasarkan kladogram yang terbentub marga yang berkerabat paling dekat
adalah...---........

d. Apa fungsi outgroup dalam pembentukan kladogram tersebut?
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