
SELEKSI TINGKAT WILAYAH

OLIMPIADE NASIONAL

MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PERGURUAN TINGGI

(oN MrPA-PT)

TAHUN 2016

6 APRIL 2016TANGGAL
BIOLOGIBIDANG

EKOLOGI DAN EVOLUSI
120 MENIT

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



Perguruan Tinggi:

Hari kP: Tes ke:

Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2016

(ONMIPA-PT]

BIDANG BIOLOGI ITES ID

6 APRIL 2016

WAKTU 120 MENIT

EKOI,OGI DAN EVOLUSI

LEMBAR 

'AWABI. Isilah dengan iawaban yang benar!

No Jawaban No Jawaban

7. 76.

2. 77.

18.

4. 19.

5. 20.

6. 21.

7. 22.

8.

9. 24.

10. 25.

11. 26.

12. 27.

13.

14. 29.

15. 30.

Ekologi dan EvolLrsi HalamaD I



Hari ke:_ Tes ke:_
Perguruan Tinggi: Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENCETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGCI 2016

[ONMIPA-PT)

BIDANG BIOLOGI (TES II]
6 APRIL 2016

WAKTU 120 MENIT

EKOLOGI DAN EVOLUSI

Petuniuk

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

Bag:dn kedua rprdiri dan 5 soalecai.
3. Untuk soal-soal Bagian Pertama, tuliskan jawaban anda pada lembar iawab 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 sen1aksimal mungkin.

5. Pesefta diperbolehkan rnenggunakan alat bantu hitung (scientific calculator]
6. Aturan Penilaian:

a. lawaban yang benar untuk setiap soal isian singkat, nilai = 2
b. Jawaban yang benar untuk setiap soal esai maksimum = B

c. Nilai Tolal Maksimum = 100 / sesi ujian
7. Di akhjl. les, kumpulkan berkas soal dan lembar jawab secara utuh.

I. Isilah dengan iawaban yang tepat dan benar!

I Seorang ahli ekologi mclakukan percobaan rumah kaca untuk mempelajari pengaruh

konsentrasi nikogcn pada produklivilas bunga matahari. Variabel indepcndcn dalanr

percobaan ini adalah ....

2 Fakror Iingkungan abrotik yang paling rnempengaruhi laju metabolisma pada he\''an dan

tumbuhan adaLah ....

I Yang di raksud dcngan silat anomali air adalah air mempunyai kerapalan naksimunl
pada tcnlpcratur. . . . . . .'C

.l Secara !crlikal. tcmpcratur air pada ekosistem danau/laut akan menurun dengan

bertambahnya kedalaman. Pada kedalamaD tertentu akan terjedi penurunan temperatln'
yaug drastis yang drsebut sebagai lcnomena....

5 Zona perairan laut dengan Laju produktivitas primer paLing rcndah adalah zona....

Ekologidan t volusi Halaman 2
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6. Zona pcralihan alau pertcmuan anlara dua konunilas yang berbeda dan menunjuklan
sifat yang khas discbut scbagai....

7. Dua spesies tumbuhan hidup di bioma yang sama tctapi di bcnua yang berbeda.

N,lcskiprLn kedua spesies sama sckali tidak tcrkait erat, mereka Dungkin tampak sangat

mirip scbagai hasil dari proses....

8. Bioma yang nranrpu mcndukung banyak populasi hcwan besar mcskipun dengan jumlah
curah hLialr ying scdikit adalah....

9. Penlebab tidak dilcnrukannya pohon di biomat ndraadalah....

10. Untuk nlcnghitung kepadatan populasi sejcnis kupu-kupu yang mcncmpati sebuah
taman tcrtcntu. maka 100 kupu kLrpu yang teftangkap, diberi tanda di sai,ap dan
kenrudian dilepaskan Haribcrikutnya. lertangkap I00 kupu kupu, tcrmasuk l0 kupu
kupu ),ang sudah dibcri tanda scbclunrnva. Maka lumlah kepadatan populasi kupu-kupu
adalah.

I I Pada kondisi lingkungan )ang ideal di mana tidak ada laktor iingkungan fisik alau biolik
yang menlbalasi laju pertumbuhan intrinsik yaug maksimum, maka populasi akan
turnbLrh secara eksponensiai. Kemampuan populasi untuk tumbuh yan8 membenluk
kurva cksponcnsial tersebLrl disebut scbagai ....

12. Pcnggunaan organisma prokariot untuk proses deloksifikasi pada lahan basah yang
tcrccnrar mcnlpakan contoh dari proses ....

13. Lokasi yang paling baik pada suatu ckosistem laut unluk drpat ncngamati rcspon
organisnra icrhadap fluktuasi laktor lingkungan yang ekstrim adalab pada zona....

1.1. Suahr ckosistcn danau dapat dibagi ke dalam beberapa zona yaitu zora limnctik,
littoral. alotik, bentik, dan zona pclagik. Pada ckosistcm danau yang sangat da[gkal
nlaka salah salu zona tersebul lidirk ditcmukan. yaitr.l zona....

L5 Tcrb.nluknya tcmmbu karaDg dr lerairan tropis yanli dangkal disebabkan adanya

huburgirIr siDlbiosis mutualisnr.r antara hc$ao karang dcngan..

l{.. Hlsil enallsls vceetasi suatu hutan mcnunlukkan 5 spcsics donri an pada tingkat pohon
adalrh scbiLgai bcrikLrl:

KR FR DR INP

.\,:\.ittn p\t nunllt ut 20.8 10 9 26 3 i8 0

I.ititoLurl.rts tlcedns 16.,1 14.6 16I .17.1

. l/tr;,grir .rv r/srr 8.1 7.5 91 )11

S.t))rt itt tt)nlentosi:t 1.2 1.3 9.0 2i 5

.\t\taL hir.ain 12.2 5.'7 .1.0 )l 2

Drr i drtn tfrs.bLr nraka spcsies yang memiliki distribusi paling merala di hutan tcrscbut
r rl:,1,,h
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KcbuD Raya Bogor merupakan salah satu dari empat kebun raya yang dimiliki
lndonesia. Didalam Kebun Raya Bogor dapat dtumpai bcrbagaijcnis tumbuhan tropis
basah datalan rendah- Selain scbagai lcrnpai rekcasi, Kcbun Rayajuga nrerupakan
upaya konscvasi tumbuhan secara er rir. Kebun Raya di Indonesia yang melakukan
kcgiatan konservasi en-.!it?/ untuk tumbuhan lropis dalarar rendah kering adalair....

Ilarrpir scnua lulnbuhan nlcmiliki lcnotipe bunga hclerostylous, yailu bunga yang
nremliki panjang tangkai putik dan benaug sari yang berbcda. Umumnya dijumpai tipe
"Pin (putik panjang, benangsari pcndck) dan lipc "Thrum" (putik penedek dan benang
sari panjang). IJaInpirlarang dlunpai tipe homostylous. Tipe 'Pin" meniliki genolipc
ga,/ga. scdangkan 'fhruni mcmiliki genotipe GA/ga. C and g bcrlurxt mcngendalikan
sila1 pulik peDdek and panjang. scdarrgkan A dan a bcrlurut-turut mengendalikarl silat
bcnangsaripanjang dan pendek fipc lhrurn" dominan lerhadap tipe'Pin". Di alam
jarang sekali drjurnpai tipc hom{)stylous. Selain inconrpatibilitas, salah satu pcnycbab
utarnanya adalah.....

Dala suatu pcrcobaan di laboratoriuln, Inulasi yang lcrjadi pada alcl w yang lcrlelak
pada konrosom X dari Dt osophila filcldnatd.tler- membah warna mata ncrah menjadi
putih. Jika suaru populasi dimulai dari hasil pcrsilangan alel alel tipe liar (+) dan mulan
(\'). dan tiap gcncrasi dipurdah ke botol traru. nleka freklrcnsi alcl w akan dengan cepat
rrrenriekati not Telab dikctahui bahwa lalat maia pulih dan tipe liar memiliki "s 1i!a/
rdl/'yang sama. Akan tetapi ketika belina mata puiih (r-w dan \mr,) dikarvinkan dengan
jantan ber genolipe +Y dan rvY. maka jantan tipe liar merriliki tingkat kcberhasilan
kawrn 259; lcbjh tinggi dibanding janlan mata pulih. KeberhasilanJanian lipe liar dalam
bercproduksi nrcrupakan mekanisne sclcksi yang discbabkan oleh.

Kctrka soatu populasi berada pada kondisi geografi yirng konlinu, fiekuensi alel di
an1.Ia anggotan)a akan Inirip. Akan lclapi.iika suaru populasi menjadi terpisah karena

sualu pcnghalarg. rnaka lrckucnsi aLel daridua grup ]ang leryisah n1eqadi berbeda,

) ang kcmudian nrengernbangkan silat iraru yanlr bcrbcda dari asalnya. Proses spcsia\i
scl.dr rtu discL,ul ....

t'lLutrdqo niutt)t dan .,1gl71/r.\ .rr1r1rrrli.r dinarnakall jLrga lumbuhan yang bersilat
kosrrropolrt karena spcsics rcrscbut pcn! rb.rrannya Iuas hanrpir di seluruh dunia.
scLhngkun rLrmhuhan raI,J hcrsllit ... . pcny.barannya tcrbatas di $ ilayah
!rnL trrlak tcrlalu Iuas lang drscbrrbkLru olclr kondisi Ilnqkungan setenpat darr barricr,
c,)n(ohnl r Grl,1s, lrrloIa r:,LaLt llulflt.sia ar;nllit
llt, to\lttLir.\ adillah suatu sfcsics yang mcnriliki rilriasi ciri sangat kecil. Spesies

cl. rrkr:rn bilsanlr bcrcprodLrkst dcngen cata

I)rrnbcnlukrn spcsics brru pada luIDbuhx| dapat t.r.ledi mclaiLri ban\iek caril dan

nrcrrrerluk!n periodc spcsilsi tang Lr.rvariasi Nlodcl spcsiasi lumbuhan yang
nr. nrcr lukrr \ rklu paling tprt melalul rnckanisnrc.

TLrnrbuhnn darl fhmili.... adalah herbit Yirlg rncrambat dengan sulur.
bungr uniscksual dcnga f.rlliasan bunga p.ntamerous dan bakal buah tcnggelanl

Kclonrpok ylrrll lcrdiri darl ancestral dan scmua kctumnannya dlscbul kcLonrpok
uron,rfilrtik Kclonrpok inr dikenali dan adanya kcsamaau padaciri....
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26. Parkia speciasa Getal), Delouix tegia ( amboyan), Prd.seolll.' vrlgdrB (kacang buncis)
memiliki struktur bunga yang sangal berbeda. Nanun, ketiga spesies tersebut
dikelompokkan ke dalam famili yang sama yaitu Fabaceae karena ketiga spesies

memiliki tipe buah....

27. Klasifikasi tumbuhan paling awal dilakukan berdasarkan ciri perawakan tllmbuhan-
Tun'rbuhan diklasifikasikan kc dalam empat bentuk yaitu pohon, perdu, semak dan herba
olch....

28. Archaefructus adalah tumbuhan akuatik yang n1emiliki daun dcngan beberapa karpel
berbiji di ujung cabang dan di balvahnya terdapat pasangan benangsai. Fosil genus ini
yang ditemukan di Cina diduga hidup pada l30juta tahun lalu pada awal dari periode-...

29. Clarkia snnilis adalah hibrid fertil allopoliploid dari hasil hibridisasi antara C. nodestd
(2n=2x=16) dan C. epilobaides (2n=2x=18). Jumlah kromosom dari hibrid fc(il
lersebut adalah .-..

30. Caesalpinia pulcherrinta (L.) Swartz adalah nama ilmiah dari kembang merak yang
banyak ditanam scbaga' tanaman hias. Berdasarkan nama lengkapnya, author yang

mengusulkan epitet (penunjuk jenis) untuk nama ilmiah tersebui sampai namanya
diterbitkan meniadi nama tepat adalah-...

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

1. Mcnurut Clemcnts (1974), dalam mekanisne suksesi dikenal adanya enan sllb-komponen,
yaitu (sebuLkan dan jelaskan):

Ekologi rlan Evolusi Halaman 5
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Tes ke

Perguruan Tinggi:

2. Pcmanasan global terutama disebabkan oleh nreningkatnya konsentrasi karbondioksida di

atnrosler. Salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk menurunkan konsentrasi

karbondioksida tersebut adalah elalui mckanisme carbon lrade. Jelaskan apa yang

dimaksud dcngan .arro, ,'ade !

3. Seorang pencliti melakukan analisis vegetasi pada.l5 plot pengamatan di Taman Nasional

Gunung Leuser. Dipe.olch sebanyak 15 jenis pohon dengan jumlah total individu sebanyak

450. Enanl puluh pcrscn (60%) dari jumlah total individu tersebut didominasi oleh hanya 4

spesics yaitu Macaranga sp, Po\dlthia sp. Patena sp, dan Madhuca sp dengan proporsi

masing-masiDg berturut turut 40%, 30To,20f" dan lDyo. Macdranga sp terdapat pada 15

pLot pengamatan dengan nilai Dominansi Relalif (DR) 20% sedangkan Palerd sp

menempaii l0 plot dengan nilai DR 40%. Jenis-jen's Iainnya masing-masing menempali 5

plot dari fotal plot pengamatan.

a Hitung rilai Kerapatar Relati f (KR) dari ke 4 jenis pohon di atas (rulis hasii akitrnya
saja).

b Iliiung nilai INP dari ,'lla.di-.r1,<a sp dan Prlenn sp. (tulis hasilakhirnya saja)

c Jenis pohon manakah yang mcmiliki pcranan ekologis paling penting dari ckosistem

Tamen Nesional Gunung Lcuser tersebut?

Ek0i0gi dail EvolLlsi { Iala ma n
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Na ma:

4.

c. Sebutkan perbedaan ciri antara spesies A dan Cl

d. Sebutkan ciriaxldpomorphi yang me.]ilisahkan antara spesies C dan Dl

e Sebutkan ciri.l,napa torphi anIarc C dat, Dl

L Jcla.kanc\olu.l , ror.rl-dafl, ntnat. )'t. \'rr,.peda letur rn"ro.yal

Ekologi dan Evolusi H alama n
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5. JeLaskan dua macam mekanisme terjadinya variasi genetik yang nlendasari erolusi hewan
karcna rsaha domcstikasi!

ljl(ologr dan Evolusi I Inlarnan B
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OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN lLMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2016

(ONMIPA-PT)

BIDANG BIOLOGI (TES I)

5 APRIL 2016

WAKTU 120 MENIT

KIMIA KEHIDUPAN, BIOLOGI SEL, GENETIKA,
DAN BIOLOGI MOLEKULAR

LEMBAR IAWAB

I. Isilah dengan iawaban yang benarl

No Jawaban No fawaban

7. 16.

2. 17.

3. 18.

4. 19.

5. 20.

6. 27.

7. 22.

9. 24.

10. 25.

11. 26.

72. 27.

13.

7+,

15_ 30.
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Na ma: Hari ke:_ Tes ke:

Perguruan Tinggi: Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2016

IONMIPA-PT)

BIDANG BIOLOGI ITES D
5 APRIL 2016

WAKTU 120 MENIT

KIMIA KEHIDUPAN, BIOLOGI SEL, GENETIKA,
DAN BIOLOGI MOLEKULAR

Petuniuk

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

BaBiJn kpdua lerdifl ddn 5 sodl esdi.
3. Untuk soalsoal Bagian Pertama, tuliskan 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. Cunakan ruang yang telah
disediakan semaksimal mungkin.

5- Peserta diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung lscientr,/ic colculator,
bukan HPI

6. Aturan Penilaian:
a. jawaban yang benar untuk setiap soal isian singkat, nilai = 2
b. lawaban yanB 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 lsilalr dengan iawaban yang tepat dan benar!

1. StruktLrr sekunder prol.in akan sangat nrudah nrcngalami penggumpalan oleh
penganrh....

2. Kandungan air pada sitoplasma scbesar 80% atau lebih, penting unnLk metabolisnle
sel Kelarutan molekul protein yang berukuran bcsar dipengaruhi oieh . .. pada
pcrorukaan molekul protein.

3- Glukosa. asam anrino, homron steroid, asam lemak, dan ATP mempakan senyawa
organik yang mengandung unsur karbon. Kcragaman senyawa organik ini
didasarkan pada variasi dari ....

Kirnia Kehi.iupan, Biologi S€1, Genetika dan Biologi Molekuiar Halaman 2



Nama: Hari ke:_ Tes ke:_
Perguruan Tinggi: Propinsi:

4, Pada proses fiksasi nin'ogen oleh bakteri Azatobakter chroococcrm terdapat molekul
kimia yang sangat berperan dalan pengikatan dan reduksi N: Molekul tersebut
adalah....

5. Peptidoglikan penyusun dinding sel bakteri merupakan polimer da NAM dan NAG
dengan ikatan ....

6. Struktur dinding scl bakteri gram negatifyang tersusun aias karbohidrat dan menjadi
penenfu patogenisitas adalah ...-

7. Heme pada protein hemoglobin, selain mengikat oksigen juga mengikat stmknu
sekunder polipeptida alfa dan beta embentxk struktur -..-........ yang fungsional.

B. Sel hifa fungi umumya uninukleat, namun pada fase -.---...... sel hila fungi bersifat
binukleat.

9. Pada inlcksi virus RNA, membran pembungkus virus akan bergabung dengan
............. sel inang (fusi) dan akan lisis schingga genom virus keluar.

10. Pada bakteri lotosiotetik peranan kloroplas akan diganlikan oleh ....

11. Berdasarkan sifat kelarutan terhadap air, senyawa fosfolipid penyusun membran sel
bersifat amphipatik. Pada membran sel, sifat amphipatik juga ditemukan pada

senyawa....

12. Karakteristik bagian dalam dinding se1 tumbuhan yang kaku tersusun atas

karbohidrat, sedangkan bagian luar tersusurl oleh komponen . ... yang berfungsi
sebagai penghalang permeabiiitas.

13. Sel hepatosit berfungsi dalam detoksifikasi karena dalam sel tersebut banyak organel
yang mampu menctralisir bahan toksik. Organcl tcrscbut adalah -....

14. Proses penlbcntukan ATP mclalui pcnggunaan potcnsial clektlokimia oleh cnzim
ATP sintase berlangsung pada mcmbran dalanr dari mitokondria. Proses yang sama
ber langsung pada bagian ......... .... dari kloroplas.

15. Pengaturan siklus sel sangat F,enting untuk perrumbuhaD dafl perkembangan
tumbuhan Selain diafur oleh adanya protein regulator seperti Cyclill dan Inlibitor
CDK, banyak scl tulnbuhan dapat tcrus melakukan replikasi DNA tanpa mitosis
melalui ploses endoreduplikasi yang menghasilkan....

16. Sclama lahap tertenlu pembclahan seL. aparatus mitosis menghilang, komosom
Itlengalanri dekondensasi, ter jadi dtLplikasi dan pemisahan sentriol, terbentuk
membran intidan nukleolus nlunculkcmbali. Fasc pcmbelahan sel ini dikenal
scbagai ....

17. Penlbelahan scl yang menghilsilkan pengurangan j unl lah set kromoson dari 2n
rrenjadi n adalah ....

18. Pada organisme yang bercproduksi secara seksual, jumlah diploid kromosom
dipcrtahankan nelalui proscs ....

19. Kontroversi pada pcnelitian scl pllnca (.!ter, .e/fu) dikarenakan pada saat pcmanenan
seL punca akan mcngakibatkan kerusakan jaringan cmbrio, sebab sel punca diperolch
dari .... pada tahap perkcmbangan embrio

Kinria Kehidupan, BiologiSel, Genelika dan Biologi Molekular Halaman 3



Namai Hari ke: Tes ke:

Perguruan Tinggi: Propinsil

20. Metode yang digunakan dalam pemisahan organel sel dengan menggunakan
sentritugasi sehingga organel tersebut dapat dipelajari fungsinya adalah....

21. Pada percobaan dengan menggunakan tanaman kacang, sifat tinggidominan terhadap
sifat pendek, dan biji kuning dominan terhadap biji hijau. Ketika dua tanaman

dihibrid disilangkan, menghasilkan msio fenotipe 9:3:3:1. Hasil tersebut mengikuti
Hukum Mendel ....

22. Jika nondisjunction terjadipada meiosis ll selama gametogenesis, tipe gamet yang
akan dihasilkan dari pembelahan meiosis adalah ....

23. Berdasarkan sistem penentuan jenis kelafiin (sex determination) pada mamdia,
apabila teiadi translokasi SRY kromosom Y pada salah satu autosom individu 46,
XX, maka individu dengan translokasitersebut akan mempunyaijenis kelamin . .-

24. Hasil foto difraksi X-ray dari kistalisasi DNA digunakan untuk meneotukan.-..

25. Ekspresi gen eukariot dalam sel bakieri mempunyai beberapa kendala, namun dapat
diatasi dengan penggunaan mFNA dan .... yang merupakan bagian dari strategi
uDtuk memecahkan masalah regulasi pasca transkipsi.

26. Mutasi gen dnaB pada Escherichia coli akan mengubah fungsihelikase yang bekerja
pada titik dimuiainya replikasr (origh ofreplicdtlor), sehingga mengakibatkan tidak
terbentuk ....

2 7. Pada eukariot ada beberapa jenis RNA polimerase. Jenis RNA poInerase yang
terlibat dalam transkipsi mRNA untuk protein globin adalah ....

28. Sintesis prolein mencakup lima tahapan berikut::
1. aminoasil{RNA menempel ke situs ,4..

2. Terbcntuk ikatan peptida antara asam amino baru dan r.'ntai polipeptida.
3. tRNA neninggalkan sinrs P. dan situs P tetap kosong.
4. Subunil ribosom kecil berikatan dcngan mRNA.
5. tRNr\ditranslokasikan ke srtus P.

Urutan tahapan yangbenar dari sinlesis protcinadalah ....

29.'l anaman jagung Bt (81.o/-r) nrerupakan tanaman jagung rekayasa yang

mengandung geD ,Bd.illu.s tluringiensis, schingga mampu menghasilkan toksin unluk
proteksi tanaman terhadap hama serangga Nama gcn yang disisipkan ke genom
rJndIr. i JJgrrrg l.r.(ht,r aJrlrl'gcn

30. Jika dibandingkan d.ngan hc$,an, tunlbuhan lebih nrudair dimanip lasi dengan

rckayasa !:cnctika karcnl scl sonlatik tumbuhan mempunyai silat .. . yang dapat

diinduksi meniadi indir idu tumbuhan yang lengkap.

Kimia Kehidupan, Biologi Sel, Gcnetika dan BiologiMolekuiar Halaman 4



Name:

Perguruan Tinggi: Propinsi:

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

1. Pada fermentasi laktosa oleh bakteri ,. co, dihasilkan asam laktat. Jelaskan lintasan
dan hasil lengkap dari fermentasi tersebut.

2. felaskan dengan disertai gambar/diagram tahapan transduksi sinyal auksin
dalam mempengaruhi fungsi faktor transkripsi ARF [Auxin Respon Factor)
dalam meregulasi ekspresi suatu genl

Harike:-Tes ke:-

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



Nama: Had ke:-Tes ke:-
Perguruan Ti[ggi: Propinsi:

3, Asumsika{ bahwa gen A dan B terpaut (linked) denganjarak 50 unit peta. Tanaman
heterozigot disilatrgkan dengao tanaman homozigot resesil
a. Berapa persentase kehlmnatr akan menuljukkan fenotip hasil daripindah silang?

b. Jika Anda tidak mengetahui bahwa gen A dan B adalah gen yang terpaut,
bagaimana Anda akan menginterprctasikan hasil persilangan tersebut?

4. Hasil identifikasi suatu strain bakteri (A) yang dikoleksi di sebuah rumah sakit
menunjukkan bahwa bakteritersebut memiliki plasmid yang mengandung dua gen,
yaitu gen untuk konstruksipilus seks dan gen resistensi terhadap tetrasiklin- Jika
tetadi konjugasi antara strain bakteri (A) dengan strain bakteri iain (B) yang tidak
memilikiplasmid, apa yang akan tedadi pada populasi bakteri di rumah sakit?

Kimia Kehidupan, Biologi Sel, Genetika dan tsiologi Molekula. Halaman 5



Nama:

Perguruan Ti[Bgi: Propinsi:

5. Diagram dibawah ini menggambarkan perubahaD fetrotip yang terjadi dalam populasi

kelinci selama periode lO-tahuo.

Harike: Tes ke:

E

h&&b* #i*)&**
warna bulu asal warna bulu 10 thn kemudian

Jelaskan arti diagram dan buatlah kesimpulan singkat mengenai fenotip pada populasr

keiinci tersebut.

Kimia Kehidupan, BiologiSel, Cenelika dan BiologiMolekular Halaman 7
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Nama: Hari ke: Tes ke:_
Perguruan Tinggi: Pror insi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2 016

(ONMIPA.PT]

BIDANG BIOLOGI {TES D
6 APRIL 2 016

WAKTU 120 MNNIT

KEANEKARAGAMAN HAYATI

LEMBAR JAWAB

l. Isilah dengan iawaban yang benarl

No Jawaban No Iawaban

L 16.

2. 17.

3. 18.

4. 19.

5. 20.

6. 21.

7. 22.

B.

9.

10. 25.

77. 26.

12. 27.

13.

14.

15. 30.

Keanekaragaman Hayati l{alaman 1



Nam;rl

Perguruan Tinggi:

Hari ke:_ l es ke:_
Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2 016

(0NMrPA-Prl

BIDANG BIOLOGI ITES IJ

6 APRIL 2 016

WAKTU 120 MENIT

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Petuniuk

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

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

terscdia.
4. Untuk soal-soal Bagian l<edua, tulisl<an jawaban anda pada halaman soal.

jawaban harus ditulis dengan ielas dan sinBkat. Cunal{an ruang yang telah
disediakan semaksimal ntungkin-

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

a. jau,aban yang benar untuk setiap soal isian singkat, nilai = 2
b. Jawaban yang bcnar untuk setiap soel cs:ri aksilnum = B
c. Nilai Total MaksitnLrnr = 100 / sesi ujian

7. D' akhir tes, kumpulk:lt berkas soal dan lenrbar iawab secara utuh.

I. Isilah dengan jawaban yang tepat dan benar!

L Slruktur scl baktcri )ilng lcrbcnLuk nada konrlisi ckstflnr dau tncrupakarr ciri
pcnrbcd:r dcngan jenis baktcri Ixlunva rdalah .

2. Pada prosds pctrbclahan scl prokar ot. paitlt rl !.trndtioit nlcncnlpcl peda beqran
(l:u i scl baktcri

I S.oraug pcncliti rrrc)alukan rckrrtsa /t (r/i lr\ i Indoncsta peda sLrhLr 2,)"C dcngan
nr.'masLrkkrn gcrr pcngiodc rcprcssor cIzirn rlctrna ntotrooksigcrusa. Pcncliti
terscbut olclnba\r'a t. coli hasil rckal.asa kc .^r:rl) Seudi yans lrcrsuhu:11('(1. Tcnrveta
baklcri tcrscbul tidak bisa bcrtahrI hidup. Jikr dr:rsLrrnsrkan t.(r, lcrscbul scnsirif
tcrhadap produk gen )rin!l ntengkodc r.pr.ssol rnlint nlclana rnonooksiqcnsc, nlaka
ycng tcrjadi pada gen yang utcngkod. lllalltna nlonooksiscnirsc adalah....

4 Ilnzrm cdcli IcrliLrat delatn pcngaturrn siklus s.L lxgt pada 1ilsc S dcngan cara
dcloslorihsi protcin cdcl. yanq dap:Lt menvebxbkan scl scl ragi pacla fusc S

rr)cir!alanti pcrubal)an uklllan ntcnjtdi

5 Ljnruk nl.mpcilahankitlt poprrlasi pada k(in(1r\r ekstrirl1, iautrrr trrLrcor akan
nrcrqhr\ilkan spor:l vrng lcbih bcrrgern rnclirlui r.produLsi sccara .

KeaneliaraganrnD Hayali U.rl;nran 2



Narna:

Pergul uan Tinggi

Hari kei les I<e:

Propinsi:

6. Protista bcrkololi yang nterupakan ncirck moyang hewan adalah....

7 Bcrdasarkan cara pcnganbilan zat,Tat rnakanan, Sponges dikclonpokkan ke dalarn
tiga tipc. Sponge yang lnengambilzat zat n1akanan melalui ruang kecil cli bagian
tcngah flagel iermasuk tipc....

E. Kelompok cacing Nenatoda yang bersilat kamivor dan herbivor rncmiLiki organ
bcrbentuk sepertijarum suntik atau gigi, berfilngsi untuk trlenusLrk dan mengisap s;rrr
r. rlan:n Or;an lcrscbut aJ,rldh ..

9 Pengelolrpokan keanekaragaman moluska didasarkan pada kalaktcristik dari kaki,
cangkang, mantel, insang, dan....

10. Parapodia dan bulu-bulu kaku yang bcrfungsi sebagai alat gcrak dtadikan parameter
idcnlifikasidalam filum Annclida Hervan-her'"an Annclida yang tidak rrerriiiki
entcna, parapodium dan scie adalah k€loulpok kelas ...

I L Kclas Arthropoda dapat dibcdakan berdasarkan ciri-ciri dari{ubuh. kaki, sayap.
kcpala dan dada. Kelompok yang mcmpunyai cirj tubuh terbagi mcnjadibanyak ruas,
lcrdapat sepasang kaki pada hampir semua ruas tubuh, dan kcpela tidak terlihat jelas
adalah....

12. Keanekaragaman Iarva nyamuk l/?opheles, Ctler da:n Aedes dapat dibedakan
berdasarkan bagian abdomcn yaitu spirakeldibagiarl postcriol. bulu palma di bagian
latcral dan .... . di bagian dorsal.

11. Kclompok hewan Chordata bcrkembang biak secala seksual dcngan lcrhllsasl
ekstcr al atau inlemal. Akan tetapi subfilunt ... ... bcrkcmbang biak dcngan tunas
dan bcbcrapa ada yeng bcrsilat hefulallodit.

14. llarnpil semuajcnis ikan tcrmasuk kelompok he\\an poikiLotclrtlik, natnun tcrdapal
lkan yang termasuk cndotcrnik alau homoitc'nlik. lkan terscbut adalah

L-5. Katak nlerupakan hfivan yang nelakukan lertilrsasi ckstcntal, akan tcLepi kalak
.. .... urerupakalr salah satu.ienis yang lncnsalami c\olusi firtilisasi intcrral dan

mclahirkan kecebons.

16. tscrdasalkan tipc gigi larirrg. Lrlar dibagi kc dalrnr .nrllar kclonrpok. LJlar vang
bctaring bisa dcngan pan;rng dapat mcncafar lt) nrm. dan dapat dilipal kc arah
bclakang yirng letaknya di bagran dcpan r ahi s atxs lrr masuk kclontpok .. .

l7 Bagian fenulup hidung prrdr burrng Colurnbid:rc !arL diledikrn kalrrktcr idcnrifiklsi
ada leh

l3 tvlauralra bcrplascnta dcjlqan pcrkcnrbaruen li.iLr:i dalarrr lubuh indrrk rlun cliletakkan
pada dinding uterus (liklasrlikasi kc dalanr rrf',a lirs r

19. Prilllata yang rncnlpunvei sllut dan ka|aktcrislik pnrrrrrl sclla penycbarannya hany:r
l.rdrpa! di PulaLl Sulawcsr .ldaleh kelontpok ..

20. Sebclunr kcdatangrn nenck rnovans bangsit Indoncsia vrLng be|asal ditri datiran
Yunan di China Sclatan. di Irrdon.sii sudah lcrdipat blnqsa pIimitifyang hineea
sckelang lrasih ditcmLrkan di Sitk dan pcttatasun Jantbl Palcrrbaus vuilLl sLrku .

2l Ilirisi tumbuhan dengan belurr mcniliki daLtn riel barang sclati scItr nrcntilikl
r izoirl adalah

l(earrekalagaman Hayati Hela nra n 3



N ama: Hari ke:_ Tes ke:_
Perguruan Tinggi: Propinsi:

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

1. Seorang mahasiswa mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi sampel hasil ftaksinasi
dari empat kultur mikrobia tanpa kode, yang masing-masing berisi kultur sel bakteri
E.coli, kultur sel Saccharomyces cerevisiae, ku\tar sel Bacillus subtill, dan kultur sel
Chlotella sp.
Jelaskan bagaimana cara mahasiswa tersebut menentukan tabung yang berisi kultur
Bacillus subtilis.

2. Kelompok verteblata te$agi dalam lima kelas berdasarkan keberadaan rahang
berengsel. Jelaskan empat kelas berdasarkan karakteristik utama hewan tersebut dan
masing-masing contohnya?

Keanekaragaman Hayati Halaman 5



Nama: Il ari ke:_ Tes ke:_
Pergu rL a n Tlnggtl Propinsi:

3. Paku dan lumut merupakan dua divisi tumbuhan yang daiam siklus hiduprrya sarra_
sanra menghasilkan spora sebagai alat rcproduksi. Selain memiliki persamaan, kedua
divisi tumbuhan tcrscbLtt memiliki bebempa perbcdaan. Salah satu perbedaan tersebut
adalah alat untuk nengatur keluarnya spora. Jelaskan dengan ganbar alat tersebut!

4. Analisis filogcni berdasarkan data moriologidan rnolekuiar mcngklasifikasi farnili
Vfusaceac (kcluarga pisang) dan Zingiberaceae (keluarga jahe) ke dalam bangsa yang
sanra yaitLr Zingibcrales.
a. Scbulkan tiga synapornortrhy kedua falnili lcrsebut?

b Scbutkan dua autapolnorphy dari Zingiberaceae?

c. S.bLrtka sallr nanta ihniah dari spesics anggota MLrsaccac!

Scbulkan dua nanta llmiah dari anggoia Zineiberaccac yallg banyak dilnanlaatkan
unluk jamul

Keanekaragaman Hayati Halama n 6



Tes ke:

PergLrruan Tinggi: Propinsi:

A. Berdasarkan kunci identifikasi di bawah ini, buatlah deskripsi famili Myristicaceae!
B. Buatlah diagram bunga dan farniLi Annonaceacl
C. Sebutkan tiga lalnili yang perhiasan bunganya belum terdiferensiasi!
D. Serrua famili di atas berperakan pohon, kecuali famili_._....._.._.._.....berperawakan

I a Liana, bunga tanpa perhiasan bunga, bunga dalam bulir,
putik bersatu ..__............_piperoceae

b Pohon, bunga dengan perhiasan bunga, bunga tunggal sampai majem;k
terbatas, putik bebas ...... ...... ..................... 22 a Perhiasan bunga bebas, putikbanyak,... __._ ... . . . . . . . . . _ . . . . . . . . ... _ . . . . . 3

b Perhiasan bunga bcrsatu, putik sa1u...... ....... ............4
3 a Stipula ada, perhiasan bunga tidak terdifcrensiasi, dasar bunga memanjaDg,

kclel]jar madu ticiak ada, benangsari bentuk lembaran, buah lolikel dan
sarrara. . . . . . . . . . . . . . _ . . . .. . .. .Mognoliaceae

b Stiputa tidak ada, pcrhiasan bunga terdilcrensiasi mcnjadi 3 sepai dan 6 petal,
kelenjar madu ada. benangsari tcrdiferensiasi menjadi tangkaidan kepala,
buah berry............. ...._....................At honuceqe.1 a Batang bcrgetah ncrah, bunga uniseksual, kelenjar madu tidak ada, tepal 3,
bcnangsari banyakbcrsatu,buahkapsul,......._.._.....-..........Mvrisiico.eae

b Batang tidak bergetah merah, bunta hiseksuaL. kclenlar madu ada, tepal6,
bcnangsaripalingbaoyakl2salingbcbas,buahdrupe..._.............Lauraceae

Jawab:

N a lr;r:

5.

Hari ke:

Keanekaragaman Hayati Halaman 7
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Nama: Hari ke:-Tes ke:-
Perguruan Tinggi: Propinsi:
Perguruan Tinggi: Propinsi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2016

(ONMIPA-PT)

BIDANG BIOLOGI (TES II)
5 APRIL 2016

WAKTU 120 MENIT

FISIOLOGI DAN METABOLISME, PERTUMBUHAN,
PERKEMBANGAN DAN REPRODUKSI

LEMBARIAWAB

I. Isilah dengan jawaban yang benar!

No lawaban No lawaban

7. 76.

17.

3. 1a.

4. 19.

5- 20.

6. 21.

7. 22.

9. 24.

10. 25.

11. 26.

12.

13.

14. 29.

15. 30.

Fisiologi dan Metabolisme, Pertumbuhan, Perkembangan dan Reproduksi Halaman 1



Pe.guruan Tinggi: Propinsi:
Propinsi:Perguruan Tinggi:

OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PERGURUAN TINGGI 2016

(oNMtPA_PT)

BIDANG BIOLOGI (TES II)
5 APRIL 2016

WAKTU 120 MENIT

FISIOLOGI DAN METABOLISME, 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.

Bagian kedua terdiri dari 5 soal esai.
3. Untuk soai-soal Bagian Pertama, tuliskan jawaban anda pada lembar iawab yang

Lersedia.
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. jawaban yang benar untuk setiap soal isian singkat, nilai = 2
b. Jawaban yang benar untuk setiap soal esai maksimum = B

c. NilaiTotal Maksimum = 100 /sesiujian
7. Di akhir tes, kumpulkan berkas soai dan lembar jawab secara utuh.

L lsilah dengan jawaban yang tepat dan benar!

1. Scbuah sel tumbuhan yang bcrdindine kaku dan rnemiliki ry, = -0.741 diletakkan
ddlam air mufli ber1'olLurc besar pada suhu ruang sampai kondisisetinrbang, setclah
itu seL dipindahkan ke larutan sukrosa 0.I M pada suhu yang sarna pada kondisi air
tidak bcrgerak iagi. nilai y,, selakan sarra dengan...... MPa. (\/ = \/, + rl/r, dan
\/, = -CiRT, dimana C = konsentrasi solut dalam M, i = I, dan RT = 2.478 pacla suhu
25"C. Suhu ruang 25"C-')

2. DaLarn satu hektar tanaman padj ditranspirasikan 4200 ton air pcr mlrsim tanam,
digunakan 5 ton COr dan dihasilkan 20 ton total biomassa. Rasio transpirasi dari
tanaman padi tcrscbut adalah ...

3. Respons pc ama dari tulnbuhan yang lncngalami cekaman kekeringan difuniukkail
oleh....

N ama: Hari ker_ Tes ke:

Fisiologi dan Metabolisme, Pertumbuhan, Petkembangan dan Reproduksi Ilalaman 2



Namai
lerguruan Tinggi: Propinsi:
Perguruan Tinggi: Propinsi:

1 l

(Sumber: Duysens et al- l96l)

Organel kloroplas mengandung molekul sitokom yang terlibat dalam reaksi terang
fotosintesis. Gambar di atas menunjukkan efek antagonistik dari pengaruh cahaya

terhadap oksidasi sitokom pada ganggang nrerah yang membuktikan adanya dua

sislem cahaya yang terlibat selama berlangsungnya reaksi tenng fotosintesis.
Oksidasi sitokrom yang diinduksi oleh cahaya infra merah membuktikan
berfungsinya ....

Daun suatu tumbuhan dipaparkan pada lingkungan dengan r4CO2 selama beberapa

dclik dalam cahaya, 70-80% dari rrC dijumpai pada karbon ke 4 dari asam malat dan
asparlat. Beberapa detik kemudian. karbon ke .1 tersebut dijumpai pada karbon ke I
dari asam 3-loslogliserat. Berdasarkan keberadaan l!C pada scl daun maka
trnrbuhan tcrscbul tcrmaiul rumbuhdn

Suatu tanaman mutan yang kehilangan aktivitas enzim fosloglikolst foslatascjika
berada pada konilisi udara nomral manrpu nrenlbentuk molekul asam 2-losfoglikolat
pada sel nlesofll. Akan tctapi ketika berada pada lingkungan berkadar CO, 600 ppm,
molckul 2-losloglikolat tidak dijumpai lagi Tananan tcrscbut termasuk tumbuhan

Lintisan Pcntosa Fosfat Oksidalildi dalam plastida sel akar dapat menghasilkan
nrolckul percduksi yang sdngat penting dalam reaksi reaksi biosintesis. Moiekul
pcrcduksr tcrscbut adalah....

Jika beberapa mM sianida ditambahkan pada sel hewan yang scdang aktif
bcrcspirasi, aktivilas silokrom. oksidase sangal dihambat, schingga laju respirasi
akan menurun drastis. Alan tetapi hal ini lidak terjadi pada sel tumbuhan, karena sei

tLrmbuhan mcmiLiki mekanisme resisteosi lerhadap sianida. Enzim yang berperan

dalam pengarnbilan oksigen pada kondisi tcrpapar sianida dikenal dengan ubioquinol
oksidase Enzim tersebutjuga bcrpcran dalam mcngontrol laju sinlesis ATP dalam
mitokondria ketika konsentrasi ADP sangat rcndah. Enzim tersebul sering dikenal
dcngan nama ...

Hari ke: Tes ke:-

4.

5.

L

a
9

3

i.rsrologr dan Metabolisme, Pertumbuhan, Perkembangan dan Reproduksi Haiaman 3



N ama: Hari kei Tes ke:
Perguruan Tinggi:
Perguruan Tinggi:
9.

Propinsi:
Propinsi:

Pada kloroplas sel pcnjaga terdapat
molekul zcaxanthin yang berperan
sebagai reseptor cahaya biru, sehi11gga

pcmbukaan stomata dipengaruhi oleh
kandungan zcaxarldlin dalam kloroplas.
Mulan .lra b i dops i r, n pql. kehilangan
enzim pensintesjs zcaxanthin. schingga
stomata nutan tersebLrt tidak sensitif
tcrlradap cahava biru. Akan tetapi
percobaan dengan cahaya putih dapat
nlcngcmbalikan rcspon stoInata seperti
tipc liarnya (WT) lVenariknya.iika
cahaya putih diberikan dcngan lalar
bchkang cahaya infia merah. respons
pcnlbukaall stonlata nrulan /?q?1

nrcnladi dihai]lbat Hal ini
nrcnunjukkan kclcrlibatan molckul ..-.

dalanr penrbukaan stomata.

,7 a

3. Cahav3 Punh dan lnfra Merah

2?
^o;

lrr! P hr. c.h,yiPu.h1L mdmrs:l

17.

16

12.

13.

14

r5.

10.

11.

Daun rnengalami klorosis intervena yang parah dengan nekosis bcrkembang dari

.jaringan yang rnengalami klorosrs. Dalanr beberapa kasus gejala defisicnsi mirip
dengan gcjala defisicnsi kalium. Gc'jala yang dimaksud adalah gejala dcfisicnsi
Llnsur....

Endomctrium pcn)usun dlnding utcrus mcnjadi tebal setelah proses ovulasi.
Pcncbalan dinding ini karcna adanya sckrcsi progesteron oleh

Suasana asam di lambung terjadi karena pelepasan ion hidrogcn olch sel parietal ke
lumcn larnbung kctika di duodenum suasana rnenjadi base. Pcrubahan suasana ini
karcna adanya pclcpasan natrium bikarbonat oleh ....

Sistem ekskrcsi pada t)rganisIne mulliscluler bcrbcda dengan organisme uniseluler.
IIal inr karcna ckskrcsi scrnua organisnrc unisclulcr tcrjadi secara. .

Hrdung dapat bcrlingsi sebagai alat indcra karena memiliki .escp{or scl saraf
pcnlbau. Rescptor pcnrbaLr tcrsebut tcrlctak pada sel ....

Nlckanisnlc honcosrlsis dapat tcrladi nlclalui pcnunrnan sekresi adrenalin dan

noradrcnelin. rasokonstrrksi pembulLrh darah. dan menumnnya aliran darah di kulit.
Mckanisnlc terscbLrl nrcrupakan proscs homeostasrs terhadap

Binlang lari sral bcrgcr|k menggunakan alat gcrak berbentuk penlbuluh. Adanya
pcrbedaan tckanan air mcnyebabkan terladinya kontraksi schin€lga air masuk yang
berakibat peJnbul\rh lersebut meniulur Pergerakan den1ikian tcrdapat pada bcntuk
kakl ...

Proscs spcrmctogcncsls dapat bcrlangsLrng scnlpurna ketika z.da. blood testts barrter.
Scl yang bcrpcran seb,r!rt blood testis barrirr t.rscbut adalah ....
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Nama: Hari ker Tes ke:-
Perguruan Tinggi: Propinsi:
Perguruan Tinggi:

@
I

/^\

Propinsi:

27.

25.

2.6.

21.

22.

23.

74

Dari gambar di aIas, dapat diketahui bahwa sel-sel terluar dari embrio tumbuhan akan

berkembang menjadi ...

Kcberhasilan proses irnplantasi bergantung pada proses pedekatan lapisan tropoblas
dengan dinding endonetrium uterus Lapisan tropoblas yang mampu menembus

dinding endometrium tersebut adalah . ..

Pembelahan scl diarvali dengan pertumbuhal dan pcnggandaan komosom scrta

pcmbcntukan bagian bagian sel, sehingga mcnghasilkan sel anak. Proses tersebut
tcrjadi secara bcrulang ulang pada sel ...

Scl basofil. ncutrofil, eosinofil. dan monosit merupakan scl darah yang berlungsi
dalanr srstcnr inun. Scl tcrscbut mcmprkan basrl dilcrcnsiasidari sel ....

Diferensiasi pdda tumbuhan lrcngacLr pada p(rs:s di mana sel-sel yang bcrbcda
bcrasal dari scl prckursor dan menjadr berbcda satu sanra lain. Sel xilcm dan floem
vang mempakan komponcn penlrsun jaringan pcmbuluh pada tumbuhan berasal dari

Pada saat gastrulasi. tcrjadi proses perg€rakan sel pentlrsun lapisan embrionik kc
dalam rongga tetus. Proscs pergcrakan tcrscbut akan menghasilkan lapisan enlbrionik
sebaoyak ....

lfeskipun selalu dipangkas, runrput dengan cepat akan fumbuh kembali. Hal tersebut

Jr.'.rLl.rr k.rr. rr. runrpu rnernilili a ilpar nrrri'tcm.

Jaringan parenkirr pade lunlbLrhan lncrniliki dinding sel tipis dan merniliki beragam
fungsi. Salah satu lilngsi yang berhubungan dengan posisiJaringan parenkim pada sel

nicsofll bLrnga karang adalah untuk...

18. Mekanisme genetik pada lumbuhan Angiospemrae yang mencegah terjadinya proses

penyerbukan sendiri dan memicu terjadinya penyerbukan silang dikenal sebagai

19. Bagian tengah dari bakal bijitumbuhan yang merupakan tempat berkembangnya
kantung embrio dikenal sebagai...... St.uktur tersebut dalam beberapa kasus

apomiksis berlembang menjadi embrio.

20. Perhalikan skema tabapan perkembangan embrio dari tumbuhan dikotil di bawah ini-

-*&) (

liil) Fl

q.@ 
$
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Nema: Hari ke: Tes ke:-
Perguruan Tinggii P.opinsi:
Perguruan Tinggi:- Propinsi:-
28. Fungsi organ reproduksi betina verlebrata banyak dipengaruhi oleh faktor hormonal,

k-tlususnya gonadohopin. Organ reproduksi tersebut adalah ....

29. Tumbuhan umumlya menyerap mineral terlarut melalui sel-sel rambut akar.

Penyerapan mineral oleh akar dilakukan dengan cara....

30, Bagian bakal buah yang membawa gamet betina adalah. . ..

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

1. Apabila kadar CO2 atmosfer meningkat menjadi dua kali lebih tinggi dari kondisi
normal, apa yang akan terjadi dengan beberapa parameter di bawah ini:
a. Laiu sintesis asam oksaloasetat padajagung

b. Laju sintesis asam 3-fosfogliserat pada kacang tanah

c. Laju fotorespirasi pada kedelai

d. Produksi padi di Karawang

2, Ketika siklus mcnstruasl berhenti, sekresi cskogen menurun. Pcnurunan hornon tnl
memberi peluaog tcrjadinya osteoporosis. Jelaskan bagaimana mekanisme homeo\tasis

nrbuh untuk menghrndari terjadrnya osteoporosis tersebul?
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Nama:
Pergu
Pergu
3.

ruan Tinggi: Propinsil
ruan Tin88i: Propinsil

Gambar di samping adalah pengaruh pH
tanah terhadap ketersediaan unsur ham
pada tanah organik.

a. Gunakan data dari gambar di
sampinguntuk enjelaskan
ketersediaan unsLlr N. S, K dan Mo'l

b- Apa yang ter.jadi pada taDaman jagung jika ditLrmbuhkan pada tanah yang Inemiliki
pH 4?

4. Pada kasus transfer embrio yang menggunakan metode In Vitro Fertilizotion (IVF),
apabila ditemLrkan kegagalan implanlasi embrio ke dalam dinding endometrium,
maka prosedur transfer embrio dilakukan kembali menggunakan embrio yang
lelah dibckul<an lfreezing ernbryos). Bagaimanakah lingkat keberhasilan dari
melode inr? lelaskan fakfor-iaktor yang mendukung unluk keberhasilan melode
ini

Hari ke:- Tes ker
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Nama:
Perguruan Tinggi: Propinsi:
Perguruan Tinggi: Propinsi:
5. Unnrk meningkatkan produksi pertanian tanaman kedelai di lahatr pasang surut, saat ini

telah dikembangkan teknik bLrdidaya jenuh air. Teknik budidaya ini memanfaatkan
lahan pasatrg surut dan teknik irigasi dengan cara menjenuhkan daerah rhizosfer dengan

air. Teknik ini diyakini dapat menekan pengaruh negatif dari keracunan besi yang biasa

tedadi di lahan pasatrg suut dan dapat medngkatkan produkivitas kedelai di lahan
tersebut-

Jelaskan secara fisiologis mengapa teknik budidayajenuh air dapat menekan pengaruh

buruk dari besi dan dapat meningkatkan produktivitas kedelai di lahan pasang surut!

Hari ke: Tes ke:
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