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DOKUMEN NEGARA

UJIAN NASIONAL
Tahun Pelajaran 2011/2012

SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Farmasi
Kode Soal : 3049
Alokasi Waktu : 120 menit
Tanggal : 19 Maret 2012
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. Bila suatu wadah sediaan obat mempunyai ciri- dengan ciri-ciri sebagai berikut :
1. Melindungi isinya terhadap masuknya bahan cair,bahan padat atau uap dan

mencegah kehilangan atau menguapnya bahan selama pangangan,
penyimpanan, pengangkutan dan distribusi.

2. Melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan
bahan selama penanganan, pengangkutan dan penyimpanan.

3. Melindungi isinya dari pengaruh cahaya selama penanganan, penyimpanan,
pengangkutan dan distribusi.

4. Mencegah menembusnya udara atau gas selama penanganan, pengangkutan,
penyimpanan dan distribusi.

5. Dapat diambil isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan,
mutu atau kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut.

Bila suatu sediaan obat harus disimpan dalam wadah tertutup kedap, wadah tersebut
mempunyai ciri-ciri yang sesuai dengan nomor :
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

2. Bila 5 gram asam borat larut dalam 50 ml air, berarti asam borat merupakan bahan
obat yang ....
A. sangat mudah larut
B. mudah larut
C. larut
D. agak sukar larut
E. sukar larut

3. Dr. Budi Santosa
Jl. Salemba 28
Jakarta Pusat

No. 1                                                              Jakarta, 13 Agustus 2011

R/   Antalgin Tablet        No XII

S tdd I tablet

Paraf dokter
Pro : Anton (20 thn)

Bagian dari resep yang yang menuliskan aturan  pemakaian obat (S tdd I tablet)
disebut .....
A. inscriptio
B. subscriptio
C. signatura
D. invecatio
E. ordinatio
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4. Bila seorang pasien yang menderita radang tenggorokan,  oleh dokter diberikan tablet
Amoxicilin 500 mg, selama 3 hari dan  setelah 3 hari pasien tersebut sembuh.
Dosis Amoxicillin 500 mg, disebut ....
A. dosis terapi
B. dosis maksimum
C. dosis pemeliharaan
D. dosis letal 50
E. dosis letal 100

5. Data penyimpanan bahan obat sebagai berikut :
1. Bahan obat A disimpan pada suhu 20

2. Bahan obat B disimpan pada suhu 90

3. Bahan obat C disimpan pada suhu 120

4. Bahan obat D disimpan pada suhu 200

5. Bahan obat E disimpan pada suhu 250

Bahan obat yang disimpan pada suhu sejuk adalah ....
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 3, 4
D. 4, 5
E. 1, 5

6. Sediaan obat berbentuk serbuk mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai
berikut :

1. Dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan pasien.
2. Lebih stabil terutama untuk obat yang rusak oleh air
3. Pada penyimpanan menjadi lembab
4. Penyerapan lebih cepat dan sempurna dibandingkan sediaan padat lain.
5. Dapat melekat pada lidah.

Yang merupakan kelebihan serbuk adalah pernyataan ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 5
D. 1, 4 dan 5
E. 1, 2 dan 4

7. Komponen tablet terdiri dari :
1. Laktosa
2. Selulosa mikrokristal
3. Gelatin
4. Asam stearat
5. Silika pirogenik koloidal

Komponen tablet yang berfungsi sebagai pengisi dan pengikat adalah
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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8. Pada peracikan obat dalam bentuk kapsul, di Apotik dilakukan secara manual, maka
sebelum sediaan obat tersebut diserahkan pada pasien, kapsul dibersihkan dengan
cara :

1. Dicuci dengan air, dilap dengan tisu
2. Diletakkan diatas kain linen,lalu digosok-gosok.
3. Diletakkan diatas tisu basah , lalu digosok-gosok
4. Dibersihkan memakai kain lap basah
5. Dibersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan alkohol.

Cara membersihkan kapsul yang benar adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

9. Data-data dibawah ini yang merupakan keuntungan pemakaian sediaan kapsul adalah
....
A. tidak berasa sehingga dapat menutup rasa dan bau dari obat yang kurang

enak.
B. tidak dapat untuk balita
C. tidak dapat untuk zat-zat yang mudah menguap.
D. tidak untuk zat higroskopis
E. sediaan tidak dapat dibagi 2

10. Dari suatu pembuatan serbuk sakit kepala, dilakukan uji keseragaman bobot dengan
menggunakan 20 bungkus serbuk,didapatkan data-data sebagai berikut :

1. 2 bungkus serbuk dengan berat 250 mg/bungkus
2. 18 bungkus serbuk dengan berat 255 mg/bungkus

Hitung penyimpangan serbuk tersebut?
A. 1,22% dan 0,33%
B. 1,35% dan 0,35%
C. 1,57% dan 0,25 %
D. 1,62% dan 0,23 %
E. 1,77% dan 0,20 %

11. Komposisi sediaan salep terdiri dari protargol, air, adepslanae, untuk pembuatan
sediaan salep tersebut dilakukan prosedur ....
A. protargol digerus dengan adepslanae, kemudian ditambahkan air,gerus

homogen.
B. adepslanae digerus dengan air, kemudian ditambahkan protargol, gerus

homogen.
C. adepslanae,dilebur, ditambahkan air,terakhir ditambahkan protargol,gerus

homogen.
D. protargol dilarutkan dalam air,diamkan ditempat gelap 15 menit,  kemudian

ditambahkan adepslanae, gerus homogen.
E. protargol ditambah hasil leburan adepslanae, gerus homogen
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12. Diapotik tersedia obat-obat sebagai berikut :
1. Larutan borax gliserin
2. Gargarismakan
3. Obat cuci hidung
4. Solutio rivanol
5. Larutan gentian violet

Yang merupakan litus oris adalah ...
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 3, 4
D. 4, 5
E. 1, 5

13. Hitunglah berapa gram larutan NaCl 51% , harus ditambahkan pada 20 gram Na Cl
25 %, supaya diperoleh 100 gram larutan NaCl 30 %.
A. 47,30 gram
B. 48,35gram
C. 49,02 gram
D. 51,30 gram
E. 52,02gram

14. R/ Trisulfa     10
Pgs           2,5
Syrup        10
Aqua     ad 100 ml

Tahap pembuatan :
1. Syrup ditambahkan dalam corpus suspensi, masukkan dalam botol.
2. Ditambahkan air sampai 100 ml
3. Botol dikalibrasi 100 ml
4. Trisulfa + pgs + air (7Xjumlah pgs) gerus sampai terjadi corpus suspensi

Tahap pembuatan sediaan obat dalam resep diatas yang benar dan lengkap adalah ....
A. 1
B. 3
C. 4
D. 3
E. 4

15. Terdapat 2 resep sediaan setengah padat, dimana  resep-resep tersebut  mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mengandung serbuk 50 %.
2. Mengandung air.
3. Dapat dicuci dengan air
4. Merupakan pelindung kulit.

Resep yang memuat sediaan cream mempunyai ciri-ciri :
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 1, 3
D. 2, 4
E. 3, 4
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16. Contoh-contoh bahan pengemulsi ( emulgator ) adalah :
1. Gom arab
2. Adepslanae
3. Chondrus
4. Veegum
5. Tragacanth

Emulgator yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah ....
A. 1-2-3
B. 1-3-5
C. 2-3-4
D. 2-4-5
E. 3-4-5

17. Sediaan obat dalam bentuk emulsi, mengalami cracking (emulsi pecah), disebabkan
karena ....
A. pengocokan
B. penambahan air
C. penyinaran
D. pemanasan
E. penambahan span

18. Dicampur 1,2 gram Na Lauryl Sulfas ( HLB=40 ) dengan 2,8 gram Span 80
(HLB=5), maka HLB campuran adalah ….
A. 12,65
B. 15,50
C. 15,85
D. 16,80
E. 17,60

19. Sediaan  tetes mata yang beredar diapotik, pada umum dianjurkan memakai zat
pengawet ....
A. asam borat
B. albucid
C. natrium klorid
D. benzalkonium klorid
E. aquadestilata
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20. Proses terbentuknya emulsi dapat terjadi berdasarkan.
1. Penambahan emulgator akan menurunkan/menghilangkan tegangan yang

terjadi pada bidang batas sehingga pada bidang batas sehingga antara kedua
zat cair tersebut akan mudah bercampur.

2. Emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak,sehingga terbentuk
lapisan film yang membungkus partikel fase disper..

3. Emulgator seolah-olah menjadi tali pengikat antara air dan minyak.
4. Tiap partikel minyak dilindungi oleh 2 benteng lapisan listrik yang saling

berlawanan, benteng tersebut akan menolak setiap usaha dari partikel minyak
yang akan mengadakan penggabungan.

5. Kelompok  akan bergabung dengan zat cair yang disenangi, kelompok
hidrofil kedalam air, kelompok lipofil kedalam minyak.

Dari pernyataan diatas yang merupakan teori surface tension adalah ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

21. Waktu hancur dari tablet Antalgin, tablet Parasetamol, tablet vitamin C yang
diproduksi oleh suatu industri farmasi adalah ... menit.
A. 15
B. 25
C. 30
D. 45
E. 60

22. Untuk menentukan waktu hancur tablet Antalgin (tablet tidak bersalut) dengan
menggunakan alat yang disebut Desintegration tester, dilakukan prosedur yaitu ….
A. masukkan 10 tablet dalam keranjang, yang disisipkan ditengah-tengah

tabung gelas berisi air, pada suhu 360-380, kemudian turun naikkan
keranjang, sehingga semua tablet hancur

B. masukkan 8 tablet dalam keranjang, yang disisipkan ditengah-tengah tabung
gelas berisi air, pada suhu 360-380, kemudian turun naikkan keranjang,
sehingga semua tablet hancur

C. masukkan 6 tablet dalam keranjang, yang disisipkan ditengah-tengah tabung
gelas berisi air, pada suhu 360-380, kemudian turun naikkan keranjang,
sehingga semua tablet hancur

D. masukkan 8 tablet dalam keranjang, yang disisipkan ditengah-tengah tabung
gelas berisi asam chlorida 0,06N, pada suhu 360-380, kemudian turun
naikkan keranjang, sehingga semua tablet hancur

E. masukkan 6 tablet dalam keranjang, yang disisipkan ditengah-tengah tabung
gelas berisi asam chlorida 0,06N, pada suhu 360-380, kemudian turun
naikkan keranjang, sehingga semua tablet hancur
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23. Dari tes keregasan tablet Vitamin C yang menggunakan alat yang disebut Friability
tester, didapat data sebagai berikut :
Berat awal tablet = 0,300 gram, setelah dilakukan tes keregasan tablet, berat menjadi
0,298 gram. Berapa harga keregasan tablet tersebut?
A. 0,667 %
B. 0,756 %
C. 0,815 %
D. 0,886 %
E. 0,912 %

24. Suatu industri farmasi memproduksi obat suntik yang dikemas dalam ampul, setelah
selesai diproduksi, hasil produk tersebut dilakukan tes kebocoran. Pilih satu cara
dibawah ini yang paling tepat.
A. disterilkan dalam posisi terbalik
B. disterilkan  lalu dimasukkan dalam air dingin.
C. disterilkan lalu  dimasukkan dalam cairan berwarna
D. disterilkan lalu  dimasukkan dalam alkohol
E. disterilkan lalu dimasukkan dalam larutan metilen blue

25. R/ Methadon HCl       10 mg
m.f.isot c. NaCl  ad 10 ml
Diketahui : ptb Methadon HCl = 0,101

ptb NaCl = 0,576
Berapa jumlah NaCl yang diperlukan supaya larutan isotonis ?
A. 0.078
B. 0,082
C. 0,089
D. 0.095
E. 0,097

26. Seorang siswa mengalami gangguan pencernaan dengan gejala perut kembung,nyeri
pada bagian ulu hati, yang timbul secara berkala, maka dokter memberi terapi dengan
obat yang mengandung ....
A. dimetikon
B. pancreatin
C. amylase
D. kaolin
E. attapulgit

27. Diapotik terdapat antibiotik sebagai berikut :
1. Benzil penisilin
2. Ampisilin
3. Kloramphenikol
4. Eritromisin
5. Klindamisin.

Dari antibiotika-antibiotika tersebut, yang termasuk broad spectrum adalah ...
A. 1, 2
B. 1, 3
C. 2, 3
D. 3, 4
E. 4, 5
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28. Pengobatan dengan sulfa dapat menyebabkan terjadinya kristal sulfa dalam saluran
urine atau kristaluria.
Salah satu cara pencegahannya adalah ....
A. diminum sebelum makan
B. diminum sesudah makan
C. menggunakan trisulfa
D. dibuat suspensi
E. dikombinasi dengan vitamin C

29. Pada penderita diabetes type 2, dapat diterapi dengan anti diabetic oral. Anti diabetic
oral kelompok sulfonilurea adalah ....
A. metformin
B. glibenklamid
C. finformin
D. insulin
E. ekstr. cinnamon

30. Ibu Lusi menderita hebat didaerah tulang iganya, dimana terdapat gelembung berisi
air. Dia tidak dapat tidur, nyeri bila mengenakan baju. Hasil diagnosa dokter
menyatakan penyakitnya adalah Herpes Zoster. Obat yang paling tepat adalah ....
A. idoksuridin
B. asiklovir
C. amantadin
D. lamivudin
E. interferon

31. Ilham seorang asisten apoteker di Apotik Sehat, membaca daftar obat :
1. Antalgin              3 box/100
2. Dimenhidrinat     2 box/100
3. Loratadine          1 box/100
4. CTM 1 klg/1000
5. Bromhexin sirup    5 botol/60 ml

Dari obat-obat tersebut, yang termasuk antihistamin adalah ....
A. 1,2,3
B. 3,4,5
C. 2,3,4
D. 1,2,4
E. 1,2,5

32. Bayi dari Ibu Ana yang baru lahir menderita cyanosis dan hipotermia, ini adalah
gejala dari grey baby syndrome. Gejala ini merupakan efek dari obat yang diminum
oleh ibu Ana. Obat apakah yang diminum oleh ibu Ana?
A. streptomisin
B. kloramfenikol
C. ampicillin
D. tetrasiklin
E. rifampisin
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33. Komposis obat  sebagai berikut :
1. Dekstrometorphan  HBr
2. Parasetamol
3. CTM
4. Vitamin C
5. Noskapin

Dari komposis tersebut yang berkhasiat sebagai antitusive adalah ...
A. 1, 2
B. 2, 3
C. 3, 4
D. 1, 5
E. 2, 4

34. Suatu obat herbal terstandar yang berkhasiat untuk meredakan mual, kembung, sakit
perut, melegakan tenggorokan dan memelihara daya tahan tubuh, didalam
komposisinya terdapat simplisia zingiberis rhizome (jahe). Zat berkhasiat yang
terkandung dalam jahe yang mendukung khasiat pengobatan OHT tersebut adalah ....
A. galangol
B. gingerin
C. kurkumin
D. galangin
E. kamferin

35. Infeksi pada gigi Andri yang berlubang, menyebabkan nyeri yang berkepanjangan,
sehingga mengganggu aktivitas normalnya. Nyeri gigi dapat diobati dengan ....
A. codein
B. piroksikam
C. asam mefenamat
D. indometasin
E. ibuprofen

36. Untuk mengobati batu ginjal, dikenal elixir B, mengandung antara lain sonchi folium,
yang mengandung zat berkhasiat ....
A. asam kersik
B. tanin
C. silikat
D. emodin
E. lemak

37. Tanaman berkhasiat sebagai adstringen, diambil  bagian cortex, berasal dari keluarga
apocynaceae,dan yang berasal dari buah yang berasal dari keluarga lythraceae,
berasal dari tanaman ....
A. tinospora rumphii dan woodfordia floribunda
B. andrographis paniculata dan parameria laevigata
C. parameria laevigata dan valeriana officinalis
D. parameria laevigata dan woodfordia floribunda
E. orthosiphon aristatus dan tamarindus indica
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38. Agar  simplisia dalam penyimpanan tidak menjadi busuk dan berjamur, simplisia
harus mengalami proses pengeringan, dengan memperhatikan faktor–faktor penting
sebagai berikut ....
A. jenis simplisia-suhu-kelembaban
B. suhu- kelembaban-ventilasi
C. suhu-warna simplisia-waktu
D. suhu-aliran udara-waktu
E. sumber suhu-kelembaban-waktu

39. Aqua foeniculi dibuat dengan cara sebagai :
1. Tambahkan 500 mg talk, kocok diamkan, saring.
2. Encerkan 1 bagian filtrat dengan 39 bagian air.
3. Larutkan 4 gram oleum foeniculi dalam 60 ml etanol 90%
4. Tambahkan air sampai 100ml sambil dikocok kuat.

Cara yang paling tepat untuk pembuatan aqua foeniculi adalah ...
A. 1-2-3-4
B. 2-3-4-1
C. 1-3-4-2
D. 2-3-1-4
E. 3-4-1-2

40. Tablet F adalah obat untuk mengurangi  nyeri haid dan sakit kepala. Alkaloida yang
terkandung dalam komposisi tablet F berasal dari belladonnae herba, sehingga dapat
berkhasiat untuk mengurangi nyeri haid, alkaloid tersebut adalah ....
A. kalmegin
B. ephedrin
C. hiosiamina
D. serpilin
E. filantin


