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DOKUMEN NEGARA

UJIAN NASIONAL
Tahun Pelajaran 2012/2013

SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Farmasi
Kode Soal : 3049
Waktu : Pukul 08:00-10:00
Tanggal : 18  April 2013
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah Soal : 40 Soal
Paket Soal : A

Petunjuk Umum:

1. Isikan Identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang
tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.

2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,

rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

”SELAMAT & SUKSES”
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1. Wadah yang harus dapat melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan  mencegah
kehilangan, bahan selama penanganan, pengangkutan, dandistribusi disebut ....
A. wadah tertutup rapat
B. wadah tertutup baik
C. wadah tertutup kedap
D. wadah tidak tembus cahaya
E. wadah tahan rusak

2. Perhatikan R/ dari dokter berikut :
R/  Hiosin HBr               600 ųg
Acetosal                   0,25
Vit C                        0,06
Elaeosach Mp          qs
m.f. pulv. dtd No. XII
S. 2dd I
A. inscriptio
B. formulae  medica
C. formulae medicinalis
D. formulae officinalis
E. formulae magistralis

3. Jika BJ dari sirop-sirop dianggap 1,3, maka dosis pemakaian sehari Metilmorphin (DM
sekali 60 miligram/ sehari 300 miligram) pada resep di bawah ini adalah :
R/  Coffein Citr.               1,5
Methylmorphin HCl    60 mg
Sir. Rhoead.                 20
m.f. potio            100
S.tid cth I
Pro : Dina (16 th)
A. 4,88 %
B. 7,5 %
C. 10,5 %
D. 21    %
E. 22,5 %

4. Berikut ini adalah beberapa cara mengerjakan tingtur di dalam pulveres, kecuali :
A. diencerkan dengan etanol yang cocok  (70% atau 95%), diuapkan sampai

sepertiganya, keringkan dengan Lactosum
B. diuapkan sampai sepertiganya, keringkan dengan Lactosum
C. dipanaskan di atas penangas air sampai sekental sirop, ditambahkan amilum,

aduk sampai kering
D. digerus  di mortir panas dengan SL sampai kering dan homogen
E. diganti dengan bagian-bagiannya
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5. Kecuali dinyatakan lain, menurut Farmakope Indonesia yang dimaksud dengan suhu
sejuk, adalah ....
A. 2ºC - 8ºC
B. 8ºC - 15ºC
C. 15ºC – 30ºC
D. 30ºC - 40ºC
E. di atas 40ºC

6. Bahan tambahan yang berfungsi untuk memberikan daya adhesi pada massa serbuk
tablet sewaktu granulasi serta menambah daya kohesi pada bahan pengisi, adalah ....
A. metilselulosa
B. laktosa
C. asam alginat
D. PEG
E. garam lauril sulfat

7. Kerusakan tablet yang disebabkan oleh massa melekat pada punch disebut ....
A. binding
B. picking
C. caping
D. wishkering
E. crumbling

8. Yang merupakan ciri dari kapsul lunak adalah ...
A. bentuknya hanya satu macam
B. terdiri dari tubuh dan tutup
C. cara pakai per oral
D. cara pakai bisa oral, vaginal, rectal ataupun topical
E. tersedia dalam bentuk kosong

9. Pernyataan yang benar mengenai sediaan cream adalah ….
A. makaiannya dioleskan menggunakan kain flanel kemudian diurut
B. lebih ditujukan untuk pemakaian kosmetika dan estetika
C. terdiri dari suspensi dari partikel anorganik
D. pemakaiannya dioleskan terlebih dahulu pada kain kasa
E. penyimpanan dalam botol berwarna dan bermulut kecil

10. Jika kita mau membuat salep dengan komponen uatama Iodium sebaiknya ikerjakan
sebagai berikut ....
A. menggunakan alat dari porselen, dilarutkan dalam  larutan natrium iodida pekat

sekitar sama banyak beratnya lalu digerus dengan dasar salep
B. menggunakan alat dari porselen, dilarutkan dalam larutan garam iodida pekat

sebanyak sekitar 2 kali beratnya lalu digerus dengan dasar salep
C. menggunakan alat dari plastik, dilarutkan dalam larutan kalium iodida pekat

dalam etanol lalu salep digerus dengan dasar
D. menggunakan alat dari bukan logam, dilarutkan dalam etanol lalu digerus

dengan dasar salep
E. menggunakan alat dari porselen, dilarutkan dalam larutan natrium bromida

pekat untuk memperbaiki kelarutannya sebanyak sekitar 2,5 kali  beratnya,
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11. Sediaan larutan obat minum yang bahan pembawanya campuran etanol dan
propilenglycol disebut ....
A. suspensi
B. emulsi
C. elixir
D. saturasi
E. effervescent

12. Sediaan obat minum mengandung bahan pepsin, maka cara melarutkan pepsin yang
benar adalah ....
A. digerus tuang
B. diganti Pepsin HCl jumlah setara
C. disuspensikan dengan air 10 kalinya, lalu ditambahkan asam klorida encer
D. dilarutkan, dienapkan, disimpan selama satu minggu
E. diencerkan saja dengan air secukupnya

13. Apabila kita akan membuat 2000 gram larutan yang mengandung glucosa dengan kadar
5% dari campuran 500 gram larutan glucosa 8% dan larutan glucosa 10% yang belum
diketahui jumlahnya. Maka larutan glucosa 10% yang diperlukan adalah ....
A. 500 g
B. 600 g
C. 750 g
D. 1000 g
E. 800 g

14. Bahan pensuspensi untuk obat luar yang berasal dari tanah liat adalah ....
A. pulvis gummosus
B. pulvis gummi arabicum
C. natrri alginat
D. tragacantha
E. veegum

15. Sediaan larutan obat minum yang bahan pembawanya campuran etanol dan
propilenglycol disebut ....
A. suspensi
B. emulsi
C. elixir
D. saturasi
E. effervescent

16. Cara membuat suspensi dengan pulvis gummosus adalah ....
A. bahan digerus dengan PGS, kemudian ditambah air 7 kalinya.
B. bahan digerus dengan PGS kemudian ditambah air panas 7 kalinya.
C. PGS ditabur di atas air panas 20 kalinya, kemudian dibiarkan sampai

mengembang, digerus, lalu dicampur dengan bahan obat.
D. PGS ditabur di atas air 20 kalinya, digerus, lalu dicampur dengan bahan obat .
E. PGS ditabur di atas air secukupnya, kemudian dibiarkan sampai mengembang,

digerus, lalu dicampur dengan bahan obat
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17. Sediaan emulsi yang emulgatornya seolah-olah menjadi tali pengikat antara air dan
minyak, emulgator seperti ini bekerja menurut ....
A. teori Tegangan Permukaan
B. teori Orientasi  Bentuk Baji
C. teori Interparsial Film
D. teori electric double layer
E. surface Tension

18. Salah satu emulgator yang berasal dari alam adalah ....
A. pulvis gummosus
B. kuning telur
C. adeps lanae
D. chundrus
E. bentonit

19. Pernyataan di bawah ini merupakan emulsi yang stabil adalah ….
A. emulsi dengan PGA dalam suasana asam
B. emulsi dengan PGA dengan adanya pemanasan
C. emulsi dengan PGA  pada PH 3-4
D. emulsi dengan PGA  pada PH 5-9
E. emulsi dengan PGA dengan adanya bakteri

20. Campuran 200 mg Tween 40 (HLB 15,6) dan 100 mg Span 60 (HLB 4,7) memiliki
harga HLB campur sebesar ....
A. 4,800
B. 5,620
C. 9,060
D. 11,240
E. 11,970

21. Jumlah volume larutan glukosa yang isotonis dapat dibuat jika tersedia  50 gram glukosa
( PTB glukosa = 0,1 ), adalah ....
A. 99,601  ml
B. 555,6    ml
C. 868,1    ml
D. 892,9    ml
E. 961,5    ml

22. Alat untuk menguji waktu hancur tablet salut gula adalah ....
A. buret
B. friability tester
C. disolution tester
D. friksibility tester
E. disintegration tester
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23. Penentuan Friability dilakukan terutama pada waktu ....
A. tablet akan dilapis
B. pada proses disolusi
C. pada waktu proses granulasi
D. pada waktu proses pencetakan
E. pada waktu pencampuran serbuk

24. Uji kebocoran  obat suntik dengan pemanasan dalam wadah vial adalah ...
A. setelah disterilkan , masih dalam keadaan panas, masukkan ke dalam larutan

metilen biru 0,1 % yang dingin
B. disterilkannya dalam posisi terbalik dengan ujung  yang dilebur disebelah

bawah
C. Disterilkannya dalam posisi tegak dengan ujung  yang dilebur disebelah atas.
D. Setelah disterilkan , masih dalam keadaan panas, masukkan ke dalam larutan

fenolptalin  0,1 % yang dingin.
E. diperiksa dengan memasukkan ke dalam eksikator dan divakumkan.

25. Salah satu pengawet yang digunakan dalam obat tetes mata adalah ....
A. etanol
B. mercuri
C. klorbutanol
D. asam benzoat
E. hydrogenperoxyda

26. Dalam mengatasi penyebaran flu burung (H5N1), pemerintah telah menyiapkan Tamiflu
sebagai pengobatan awal bagi pasien flu burung ....
A. acyclovir
B. oseltamivir
C. valacyclovir
D. adefovir
E. entekavir

27. Pasien dengan keluhan susah BAB dapat diberikan obat pencahar untuk empercepat
peristaltik usus, obat-obat pencahar yang mekanisme kerjanya merangsang dinding usus
adalah ....
A. Danthron
B. Mulax
C. Microlax
D. Duphalax
E. Laxadine

28. Antibiotik yang mampu bekerja dengan baik terhadap kuman gram positif maupun gram
negative disebut memiliki aktivitas/luas kerja. Contoh obat antibiotika yang mempunyai
aktivitas luas adalah ....
A. ampicillin
B. novobiocin
C. vankomycin
D. streptomycin
E. gramicidin
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29. Untuk mencegah terjadinya kristaluria dilakukan berikut ini, kecuali ....
A. menggunakan kombinasi antara trimetoprin dan sulfametoksazol
B. menggunakan kombinasi antara sulfadoksin dan pirimetamin
C. menggunakan kombinasi antara sulfapiridin dan asam salisilat
D. menambahkan NaHCO3 untuk melarutkan senyawa yang mengkristal
E. menggunakan kombinasi antara suldiazin, sulfamerazin dan sulfamezathin

30. Analgesik non narkotika disebut juga analgetik perifer, yang memiliki khasiat sebagai
antipiretika. Berdasarkan rumus kimianya analgetik perifer ini termasuk golongan ....
A. salisilat
B. para aminofenol
C. pirazolon
D. antranilat
E. piroksikam

31. Obat antihistamin yang mempunyai daya antihistaminika kuat, mempunyai efek
sedativa, antikolinergik, spasmodik, antiemetik dan antivertigo, banyak digunakan dalam
obat batuk adalah ….
A. eriramin
B. prometazin
C. klorfeniramin
D. difenhidramin HCL
E. dimenhidrinat

32. Yang termasuk efek samping dari pemakaian antibiotika kloranfenikol adalah ….
A. reaksi alergi berupa urtikaria, nyeri sendu, syok anafilaktik dan diare
B. pada bayi atau bayi prematur dapat menyebabkan gray sindrome
C. menyebabkan gigi menjadi bercak-bercak coklat dan mudah berlubang
D. sakit kepala, vertigo
E. gangguan pada saluran kemih dengan terjadinya kristaluri

33. Dextrometorphan HBr + Defenhidramin + Ammonium Klorida + Na Sitrat dalam bentuk
larutan obat dengan nama ....
A. benadryl DMP syrup
B. cosyr syrup
C. sanadryl expectorant
D. prome syrup
E. cohistan expectorant

34. Curcuma Kid biasanya diberikan kepada anak yang kurang nafsu makan. Kurkuma Kid
mengandung zat berkhasiat ….
A. kurkumin
B. flavonoida
C. Alkaloida
D. Glikosida
E. metilsalisilat
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35. Cacingan menyebabkan pasien turun daya tahan tubuh, terhambatnya tumbuh kembang,
kurang gisi dan anemia karena kekurangan zat besi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk
mencegah penyakit cacingan  adalah ....
A. tidak membiasakan mencuci bersih bahan makanan
B. menjaga kebersihan diri dengan memotong kuku, mencuci tangan dengan sabun

sebelum makan dan setelah buang air besar
C. tidak menggunakan alas kaki pada saat bekerja di halaman, perkebunan ataupun

pertanian
D. tidak menggunakan karbol di tempat mandi
E. mengkonsumsi makanan yang mentah (misalnya daging, ikan dll)

36. Campuran  damar dan minyak atsiri yang dikandung herba pegagan adalah ....
A. hiosiamina
B. filantin
C. kamelgin
D. mentol
E. velarin

37. Laxing adalah obat fitofarmaka yang sudah ramai diiklankan di TV, kegunaannya
sebagai pencahar. Salah satu komposisinya termasuk keluarga  Caesalpiniaceae dan
mengandung zat berkhasiat ....
A. glisirizin
B. rein aloi emodina
C. kokain
D. digitalina
E. kalium silikat

38. Minyak atsiri yang mengandung anetol dan fenkon dikandung oleh tanaman ....
A. helicteres isora
B. coriandrum sativum
C. piper  cubeba
D. foeniculum vulgare
E. melaleuca leucadendra

39. Pada pengolahan simplisia hanya dilakukan proses pengeringan, faktor yang
mempengaruhi pengeringan adalah ....
A. udara
B. kelembaban udara
C. sinar matahari langsung
D. angin
E. lingkungan
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40. Aqua Aromatika adalah larutan jenuh minyak atsiri atau zat-zat yang beraroma dalam
air, satu diantaranya adalah aqua foeniculi, berikut adalah cara pembuatannya ....
1.  Larutkan 4 g oleum foeniculi  dalam 60 ml etanol 90 % ....
2.  Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai volume 100 ml sambil dikocok kuat
3.  Encerkan dengan 1 bagian filtrat dengan 39 bagian air
4.  Tambahkan talc, kocok, diamkan, saring
Urutan yang benar dari cara pembuatan di atas adalah ....
A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 1, 3, 4
C. 1, 2, 4, 3
D. 3, 4, 1, 2
E. 1, 3, 2, 4


