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Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Dalam siklus biogeokimia, degradasi 

biomassa akuatik menjadi calcareous 

sediment  merupakan tahapan spesifik pada 

siklus … yang terjadi pada system hidrosfer. 

a. Nitrogen 

b. Oksigen 

c. Nitrogen 

d. Hidrogen 

e. Karbon 

2. Terbentuknya limestone dan dolomite pada 

siklus C terjadi pada …. 

a. Lithosfer 

b. Atmosfer 

c. Hidrosfer 

d. Biosfer 

e. Semua jawaban benar 

3. Pernyataan yang tepat untuk mengenai 

biological pump adalah … 

a. Terjadi pada siklus nitrogen dimana 

terjadi asimilasi N ke dalam tanaman 

b. Terbagi menjadi dua tipe yaitu 

anorganik carbon pump dan organic 

carbon pump 

c. Organic carbon pump merupakan suatu 

mekanisme transfer CO2 ke dalam 

lautan 

d. Merupakan mekanisme yang berkaitan 

dengan system pernafasan dalam siklus 

oksigen  

e. Merupakan suatu tahapan siklus yang 

berlangsung cepat 

4. Pernyataan yang kurang tepat mengenai  

tahapan siklus karbon adalah … 

a. Terjadi baik pada litosfer, atmosfer 

maupun hidrosfer 

b. CO2 di atmosfer akan berdifusi ke dalam 

lautan melalui mekanisme carbonate 

pump 

c. Hasil pembakaran minyak bumi  dan gas 

alam akan menyebabkan lepasnya gas 

CO2 ke dalam  atmosfer 

d. Penyerapan sedimen dalam laut 

menyebabkan transfer karbon ke  

litosfer 

e. Degradasi biomassa juga akan 

menyebabkan transfer karbon ke dalam 

litosfer 

5. Biomassa yang mati dan tertimbun dari 

dalam tanah tidak terdekomposisi secara 

sempurna dan akan menghasilkan suatu 

deposit … 

a. Minyak dan gas bumi 

b. Lapisan batuan  

c. Calcareous sediment 

d. Semua jawaban benar 

e. Semua jawaban salah 

6. Proses anaerobic digestion dengan bantuan 

mikroorganisme acetoclastic 

methanogenesis dan hydrogenotropics 

methanogenesis akan turut berperan dalam 

siklus … 

a. Oksigen 

b. Nitrogen 

c. Oksigen 

d. Hidrogen 

e. Semua jawaban benar 

7. Siklus oksigen yang terjadi pada mahluk 

hidup berkaitan dengan mekanisme … 

a. Degradasi – respirasi 

b. Respirasi – dekomposisi 

c. Dedgradasi – dekomposisi 

d. Respirasi – fermentasi 

e. Fermentasi - ekskresi 



8. Perhatikan tahapan siklus berikut ini : 

1. Asimilasi 

2. Ammonifikasi 

3. Nitratasi 

4. Nitritasi 

Tahapan yang benar berkaitan dengan 

siklus nitrogen adalah … 

a. 2-3-4-1 

b. 3-4-2-1 

c. 4-3-1-2 

d. 1-3-2-4 

e. 2-4-3-1 

9. Perbedaan antara proses asimilasi dengan 

fiksasi dalam suatu siklus nitrogen adalah … 

a. Fiksasi merupakan tahapan awal 

penyerapan nitrogen sebelum asimilasi 

b. Fiksasi melalui tahapan demineralisasi 

lebih kompleks jika dibandingkan 

proses asimilasi 

c. Asimilasi tidak memerlukan bantuan 

proses amonifikasi sedangkan fiksasi 

perlu 

d. Fiksasi memerlukan bantuan organisme 

penambat nitrogen sedangkan asimilasi 

tidak  

e. Secara umum proses asimilasi 

berlangsung lebih cepat dibandingkan 

fiksasi 

10. Pada siklus nitrogen, proses demineralisasi 

bahan organik dibantu oleh aktivitas dari … 

a. Hewan 

b. Tumbuhan 

c. Jamur dan bakteri 

d. Semua jawaban benar 

e. Semua jawaban salah 

11. Suhu sebagai faktor abiotik dalam suatu 

ekosistem berkaitan dengan mekanisme … 

hewan pada lingkungan nya. 

a. Predasi 

b. Adaptasi 

c. Simbiosis 

d. Evolusi 

e. Suksesi 

12. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat 

mengenai faktor-faktor abiotik dalam suatu 

ekosistem adalah … 

a. Perbedaan iklim akan menyebabkan 

perbedaan jenis organism 

b. Bencana alam akan menyebabkan 

perubahan ekosistem untuk mencapai 

kesetimbangan nya 

c. Angin dapat menyebabkan evolusi 

bentuk fisik suatu organisme 

d. Komposisi mineral batuan tidak 

mempengaruhi penyebaran dan 

perbedaan jenis tumbuhan 

e. Garis lintang juga menyebabkan 

perbedan distribusi organisme di muka 

bumi 

13. Pola iklim secara global dipengaruhi oleh … 

a. Komposisi tanah dan batuan 

b. Kelembabapan udara dan suhu 

c. Sinar matahari dan garis lintang 

d. Jenis hewan dan tanaman 

e. Angin dan arus laut 

14. Efek rumah kaca sebagai akibat rusaknya 

ekosistem disebabkan oleh … 

a. Penggundulan hutan 

b. Tingginya emisi gas buang 

c. Meningkatnya sarana transportasi 

d. Industrialisasi  

e. Semua jawaban benar 

15. Suatu contoh bentuk interaksi antar 

populasi yang menghasilkan interaksi secara 

kompetisi adalah … 

a. Ikan hiu dan remora di laut 

b. Harimau dan kijang di hutan 

c. Anggrek dan pohon inang di kebun 

d. Kerbau dan burung jalak di sawah 

e. Kambing dan sapi di padang rumput 

16. Berikut ini yang termasuk organisme 

detritivor adalah … 

a. Jamur 

b. Cacing tanah 

c. Bakteri 

d. Semua jawaban benar 

e. Semua jawaban salah 



17. Perubahan suatu ekosistem karena proses 

suksesi akan membentuk suatu kondisi 

kestabilan. Ekosistem yang stabil akan 

mewujudkan suatu … 

a. Biosfer 

b. Bioma 

c. Komunitas 

d. Ekologi  

e. Interpopulasi 

18. Permulaan proses suksesi primer akan 

dicirikan dengan tumbuhnya … 

a. Rumput 

b. Lumut  

c. Semak 

d. Detritivor  

e. Bakteri dan jamur 

19. Bioma taiga dicirikan dengan populasi …. 

dan …. 

a. Pakis, rakun 

b. Lumut, mousedeer 

c. Semak, antelop 

d. Kaktus, ular derik 

e. Pohon beringin, monyet 

20. Contoh dari suatu ekosistem alami adalah … 

a. Akuarium, sawah dan pantai 

b. Bendungan, hutan dan kebun sawit 

c. Pantai, padang rumput, dan danau 

d. Danau, kolam ikan dan lading 

e. Perkotaan, taman dan laut 

21. Berikut ini yang termasuk gangguan 

terhadap alam yang dapat menyebabkan 

suksesi primer adalah … 

a. Banjir 

b. Gelombang laut 

c. Gunung meletus 

d. Pembakaran hutan 

e. Angin ribut 

22. Jika suatu populasi jamur menghasilkan 

antibiotik sehingga mematikan 

mikroorganisme di sekelilingnya disebut 

interaksi … 

a. Alelopati 

b. Anabiosa 

c. Kompetisi 

d. Predasi 

e. Parasitisme 

23. Perkembangan teknologi bioremediasi 

didasarkan pada ilmu mikrobiologi 

lingkungan tidak luput dari peran … yang 

telah meletakkan dasar-dasar sanitasi dan 

tehnik aseptis. 

a. Louis Pasteur 

b. Robert Hooke 

c. Anthony Van Leuwenhook 

d. Francesco Redi 

e. Ignaz Semmelweis 

24. Berikut ini, contoh teknologi bioremediasi 

secara ex-situ adalah … 

1. Bioventing 

2. Bioreactors 

3. Land farming 

4. Composting 

5. Biofilters 

6. Bioaugmentation 

7. Biostimulation 

 

a. 1,2,3 

b. 2,5,7 

c. 5,6,7 

d. 1,4,5 

e. 2,3,4 

25. Pernyataan yang tepat mengenai teknologi 

bioremediasi adalah … 

a. Bioventing merupakan tehnik 

pengelolaan limbah yang ada di tanah 

b. Bioreactor merupakan salah satu tehnik 

bioremediasi ex-situ 

c. Bioagmentation merupakan tehnik 

mengendalikan penyebaran 

mikroorganisme pada limbah 

d. Biostimulation dilaksanakan dengan 

menambahkan mikroorganisme pada 

limbah yang akan dikelola 

e. Biofilters digunakan dalam pengelolaan 

limbah cair dan padat 

26. Yang bukan merupakan keuntungan dari 

bioremediasi adalah … 

a. Menghilangkan limbah secara parsial 



b. Dapat dilakukan pada tempat atau area 

yang terkontaminasi limbah 

c. Biaya pengelolaan limbah rendah 

d. Menggunakan system biologis yang 

aman 

e. Dapat digabungkan dengan metode 

pengelolaan limbah yang lain 

27. Berikut ini adalah tahapan bioremediasi 

tanah: 

1. Penambahan nutrient C, N dan P pada 

tanah  

2. Pengadukan tanah untuk aerasi 

3. Penyiraman untuk menjaga 

kelembapan tanah 

4. Pemasangan liner pada lahan 

terkontaminasi 

5. Monitoring dan uji sifat fisik dan kimia 

tanah 

6. Pengadukan untuk penghomogenan 

tanah dan meningkatkan tekstur tanah 

Tahapan yang tepat dalam pengelolaan 

limbah yang mengkontaminasi tanah adalah 

sebagai berikut … 

a. 4-6-1-3-2-5 

b. 4-1-3-5-2-6 

c. 4-1-6-3-2-5 

d. 4-6-1-2-3-5 

e. 4-2-3-1-5-6 

28. Selain dengan metode bioremediasi, 

pengelolaan limbah bisa dilakukan secara 

fisik yaitu dengan … dan secara kimiawi 

contohnya proses … 

a. Pembakaran, penetralan limbah 

b. Penggunaan tawas, daur ulang 

c. Pembakaran, penggunaan arang aktif 

d. Penyaringan, daur ulang 

e. Pemucatan limbah, pembakaran 

29. Berikut ini adalah faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses 

bioremediasi, kecuali … 

a. Karakteristik substrat pencemar 

b. Keanekaragaman mikroorganisme 

potensial pendegradasi limbah 

c. Faktor biotic dan abiotik lingkungan 

d. Semua jawaban salah 

e. Semua jawaban benar 

30. Jika terjadi kasus tumpahnya minyak di laut, 

maka teknologi bioremediasi yang dirasa 

sesuai adalah … 

a. Bioaugmentasi dan biostimulasi 

b. Biofilter  dan bioreactor 

c. Bioreactor dan biopile 

d. Bioventing dan bioagmentasi 

e. Biofilter dan bioventing 

 

 

 

` Have a nice study and Good Luck ` 

JMM - June, 2013 


