
CONTOH PERTANYAAN DAN JAWABAN WAKTU UJIAN KOMPREHENSIF 

1. Pada ukuran berapa, aerosol dapat masuk ke dalam alveolus? 

Partikulat (PM10) adalah Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron 

(mikrometer). Jenis aerosol yang berukuran kurang dari 10 mikron dapat masuk 

kedalam saluran pernapasan dan melekat pada dinding alveolus. 

Aerosol padat : debu, asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran dan asap 

rokok. 

Aerosol cair : hair spray, awan, semprot obat nyamuk, parfum, cat semprot, spray 

deodoran dan kabut. 

2. Apa yang dimaksud dengan propelan? 

Propelan adalah komponen aerosol yang berfungsi untuk memberikan tekanan yang 

dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan dari wadah. 

3. Apa yang dimaksud dengan flavonoid dan sebutkan manfaatnya! 

a. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon 
yang tersusun dalam konfigurasi C6 -C3 -C6 , yaitu dua cincin aromatik yang 
dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin 
ketiga. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga dapat 
ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan. Golongan flavonoid dapat 
digambarkan sebagai deretan senyawa C6 -C3 -C6 , artinya kerangka karbonnya 
terdiri atas dua gugus C6 (cincin benzena tersubstitusi) disambungkan oleh rantai 
alifatik tiga karbon.  

b. Manfaat Flavonoid:  
Sebagai bantuan untuk meningkatkan efek vitamin C dan antioksidan yang 
sangat baik untuk tubuh. 
Dapat membantu mengobati alergi, infeksi virus, arthritis, dan kondisi 
peradangan tertentu. 
Dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. 
Diduga mampu meningkatkan suasana hati Anda yang diakibatkan oleh 
gangguan mood, mudah marah, dan beberapa hal yang menandai adanya 
depresi. 
Berdasarkan data yang ada, mengonsumsi flavonoid diduga dapat menurunkan 
risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular, namun hal ini masih 
membutuhkan penelitian lebih lanjut. 

4. . Apakah yang dimaksud dengana antioksidan dan fungsinya? 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi 
oksidasi, dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat 
reaktif. Salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif adalah radikal bebas, 
senyawa ini terbentuk di dalam tubuh dan dipicu oleh bermacam-macam 
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factor. Antioksidan atau senyawa penangkap radikal bebas merupakan zat yang 
dapat menetralkan radikal bebas, atau suatu bahan yang berfungsi mencegah sistem 
biologi tubuh dari efek yang merugikan yang timbul dari proses ataupun reaksi yang 
menyebabkan oksidasi yang berlebihan  

 
5. Syarat antioksidan dapat dikatakan efektif yaitu…. 

Faktor yang mempengaruhi perbedaan aktivitas antioksidan yaitu seperti perbedaan 

kemampuan dalam mentransfer atom hidrogen ke radikal bebas, struktur kimia 

senyawa antioksidan, dan pH campuran reaksi. Aktivitas antioksidan juga 

dipengaruhi oleh jumlah serta posisi gugus hidroksil dan metil pada cincin. Molekul 

yang lebih banyak memiliki gugus hidroksil akan semakin kuat dalam menangkap 

radikal bebas karena kemampuannya dalam mendonorkan atom hidrogen semakin 

besar. 

6. Apa yang dimaksud dengan delokalisasi elekron? 

Delokalisasi elektron adalah suatu kemampuan untuk mengalirkan elektron yang 

tidak berpasangan dalam atom-atom antioksidan dan bertujuan menjaga 

antioksidan agar tidak bersifat radikal. Delokalisasi elektron yang terjadi pada 

benzena pada struktur resonansi. Atom yang memiliki nilai keelektronegatifan 

rendah cenderung memberikan elektronnya kepada atom yang memiliki 

keelektronegatifan yang tinggi. Atom C pada transfluthrin memiliki 

keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada atom H yang dimiliki oleh antioksidan. 

Sehingga, antioksidan cenderung memberikan elektronnya kepada transfluthrin. 

Flavonoid termasuk ke dalam gugus fenol. Gugus fenol dalam antioksidan yang 

memberikan atom hidrogennya, akan mengalami proses delokalisasi elektron. 

Delokalisasi elektron adalah suatu kemampuan untuk mengalirkan elektron yang 

tidak berpasangan dalam atom-atom antioksidan dan bertujuan menjaga 

antioksidan agar tidak bersifat radikal.  

7. Jelaskan tentang arus listrik 

 Arus adalah perubahan muatan listrik per persatuan waktu yang melewati 

suatu bidang pandang. 

 Muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh elektron dan proton pada sebuah 

atom.  

 Atom dalam bahan konduktor memiliki banyak elektron bebas yang bergerak 

dari satu atom ke atom lainnya dengan arah yang acak (random atau tidak 

teratur) sehingga tidak mengalir ke satu arah tertentu. 



 Ketika diberikan tegangan pada konduktor, semua elektron bebas akan 

bergerak ke arah yang sama sehingga menciptakan aliran arus listrik. 

 Arus listrik biasanya dilambangkan dengan huruf “I” yang artinya intensitas. 

Satuan arus listrik adalah Ampere atau yang biasa disingkat dengan “A”. 

Ampere arus listrik dapat didefinisikan sebagai jumlah elektron yang 

melewati titik tertentu dalam 1 detik.  

 Mengalir dari arah positif (+) ke arah negative (-). 

 Adalah aliran arus yang menggunakan prinsip muatan, dimana arus listrik 

sering didefinisikan sebagai aliran muatan listrik pada suatu penghantar dari 

potensial tinggi ke potensial rendah. 

 Berlawanan arah dengan aliran arus listrik konvensional. 

 Arah aliran listrik pada suatu rangkaian adalah aliran elektron dari kutub 

negative baterai (katoda) dan kembali lagi ke kutub positif baterai (anoda). 

 Arah aliran elekron adalah dari arah negative (-) ke arah positif (+). 

 Arus Listrik AC adalah merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara 

searah. Melainkan bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu 

berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama 

gelombang sinusoida. 

 Kelebihan Arus Listrik AC (Alternating Current) 

o Dipergunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh 

dikarenakan arus AC 

o Memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. 

o  Listrik disalurkan menggunakan voltage yang tinggi yang sudah di 

step up  

o Arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan 

generator sedangkan untuk arus DC sulit. 

 Kekurangan Arus Listrik AC (Alternating Current) 

o Arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama  

o Tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba.  

 Arus Listrik DC merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya 

arus DC dikira mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif.  

o Pada arus DC, tegangan listrik memiliki nilai dan arah yang tetap. 

o Contoh penggunaan dari arus DC dalam kehidupan sehari-hari juga 

cukup banyak. Seperti pada handphone, laptop, radio, dan komputer. 

 Kelebihan Arus Listrik DC (Direct Current) 

o Arus Listrik DC dapat kita temui disetiap peralatan elektronik seperti 

remote dan segala jenisnya. Yang dapat disimpan dalam bentuk 

baterai atau aki. 



o Arus Listrik DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa 

dan menyimpannya dalam waktu yang lama 

o Kekurangan Arus Listrik DC (Direct Current) 

o Arus DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak 

dalam daya yang tinggi. 

8. Jelaskan tentang impedansi? 

Ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik (AC atau Alternating Current). 

Impedansi dan Resistansi memiliki persamaan yaitu hambatan listrik yang dimiliki 

oleh sebuah komponen terhadap arus listrik dan sama-sama menggunakan OHM (Ω) 

sebagai satuan unit pengukurannya. Jumlah hambatan listrik pada Impendansi akan 

berubah seiring dengan perubahan frekuensi sinyal. Tahanan atau hambatan suatu 

komponen akan bervariasi tergantung pada frekuensi sinyal yang masuk ke 

komponen tersebut. 

 

9. Besarnya nilai impedansi dipengaruhi oleh? 

Pembahasan 

 Besarnya nilai impedansi listrik dapat dirumuskan sebagai : 

 𝑍 = √𝑅2 + (𝑋𝐿
  2

− 𝑋𝐶
  2

)  

Sehingga nilai impedansi dipengaruhi oleh : Resistansi, semakin besar nilai resistansi 

maka nilai impedansi yang terukur juga semakin besar. Reaktansi induktif, semakin 

besar nilai  reaktansi induktif maka nilai impedansi yang terukur juga semakin besar. 

Reaktansi kapasitif, semakin besar nilai reaktansi kapasitif maka nilai impedansi yang 

terukur juga semakin besar.  Maka apabila nilai kapasitansi dari suatu bahan rendah, 

impedansi yang dihasilkan akan bernilai tinggi. Pada rangkaian induktif, tegangan 

mendahului arus sebesar 90 derajat. Hal ini dijelaskan dengan adanya lilitan pada 

inductor. Lilitan kawat yang dialiri arus menyebabkan timbulnya energi yang dapat 

menyebabkan tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Pada rangkaian 

kapasitif, arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Hal ini dijelaskan dengan 

adanya plat konduktor yang bersifat mengumpulkan muatan, sehingga tegangan 

terlambat terhadap arus sebesar 90 derajat. 

10. Bagaimana bentuk rangkaian listrik untuk pengukuran impedansi di dalam suatu 

jaringan tubuh? 

Rangkaian listrik di dalam suatu jaringan dapat digambarkan sebagai berikut: 



 

 

Kapasitor → membran sel  

Resistor → Rm = protein channel ,  Re = cairan ekstraseluler, Ri = cairan intraseluler 

Karena adanya komponen kapasitor dan resistor dari suatu jaringan maka nilai 

impedansi jaringan dapat diukur. Bagian-bagian didalam sel yang berpengaruh 

diantaranya ialah membran sel, protein channel, cairan intraseluler, dan cairan 

ekstraseluler. Hal tersebut dikarenakan bagian sel tersebut dapat dianalogikan 

dengan beberapa komponen listrik seperti resistor dan kapasitor. 

Ketika frekuensi pada suatu rangkaian tinggi maka reaktansi kapasitif akan bernilai 

nol (0). Hal ini dikarenakan 𝒁 = √𝑹𝟐 + (𝒋𝝎𝑳 − (𝟏 𝒋𝝎⁄ 𝑪))
𝟐

 

sehingga besarnya nilai impedansi hanya dipengaruhi oleh resistansi (R) dan raktansi 

induktif (𝑋𝐿). arus yang digunakan ialah arus AC, hal ini dikarenakan arus AC 

merupakan arus bolak-balik sehingga akan ada arus yang dihasilkan. Hal ini 

dikarenakan nilai arus yang mengalir berubah terhadap waktu.  Sedangkan apabila 

menggunakan arus DC maka karena arus yang mengalir konstan terhadap waktu 

sehingga tidak ada fungsi frekuensi. Padahal nilai frekuensi dibutuhkan dalam 

pengukuran nilai kapasitansi induktif dan kapasitif. 

11. Apakah yang dimaksud dengan permeabilitas (μ)?  

Permeabilitas adalah ukuran kemampuan bahan untuk membentuk medan magnet 

di dalamnya. Hal ini didefinisikan sebagai rasio antara kerapatan medan magnet (B) 

dalam media dan kuat medan magnet luar (H). Ini adalah sifat penting ketika 

mempertimbangkan sifat magnetik material. μ = B / H      (Hm–) Permeabilitas juga 

dapat digambarkan sebagai induktansi per satuan panjang. Ini menggambarkan 

jumlah fluks magnetik dibuat dalam media ketika medan magnet eksternal 

diterapkan. Jika fluks dibuat mendukung bidang eksternal, dikenal sebagai 

paramagnetisme. Jika fluks menentang bidang eksternal, maka disebut 

diamagnetisme. 



 

12. Jelaskan perbedaan antara permitivitas dengan permeabilitas dan suseptibilitas 

magnetik! 

Permitivitas dan permeabilitas adalah dua konsep yang ditemukan dalam teori 

elektromagnetik. Permitivitas menyangkut medan listrik sementara Permeabilitas 

menyangkut medan magnet. Mereka adalah sifat analog pada medan 

elektromagnetik. Permitivitas didefinisikan sebagai rasio antara kuat medan 

perpindahan dengan kuat medan listrik, sedangkan permeabilitas didefinisikan 

sebagai rasio antara densitas medan magnet dan kuat medan magnet. Angka 

permitivitas untuk efek polarisasi dalam materi sementara permeabilitas 

menyumbang dalam magnetisasi material. Permeabilitas diukur dalam Henry per 

meter Hm–1, sedangkan permitivitas diukur dalam Farads per meter Fm–1. 

Suseptibilitas magnetik adalah ukuran dari magnetisasi material, selain magnetisasi 

ruang yang ditempati oleh materi, dan dilambangkan dengan χm dan itu adalah 

besaran yang tidak berdimensi. 

  μ = μ0 μr = (1 + χm) μ0 dan karenanya (1 + χm) = μr 

 

13. Apakah yang dimaksud dengan polarisasi bahan? 

Jika suatu material dielektrik di letakkan dalam medan listrik maka muatan 

positifnya akan bergeser ke arah medan listrik sedangkan muatan negatifnya 



bergeser berlawanan arah dengan medan listrik.  Dieklektrik yang mengalami 

pergeseran muatan tersebut dikatakan terpolarisasi. Dielektrik yang terpolarisasi di 

pandang mempunyai muatan yang disebut muatan terikat (bound charge) atau 

disebut juga dengan muatan induksi yang menimbulkan medan listrik polarisasi di 

dalam dan diluar dielektrik.Dielektrik adalah bahan isolator yang disisipkan dalam 

ruang antara keping‐keping sebuah kapasitor. Contoh bahan dielektrik adalah kertas, 

karet, kaca, dan udara. Bahan dielektrik pada suatu kapasitor menghambat aliran 

arus antar plat nya. 

Kekuatan Dielektrik adalah kuat medan listrik maximum yang dapat dihasilkan dalam 

dielektrik sebelum dielektrik tersebut tembus / rusak dan mulai konduksi 

(menghantarkan muatan listrik). Bahan dielektrik yang ditempatkan dalam suatu 

medan listrik eksternal 𝜀𝑜⃗⃗  ⃗ mengalami perpindahan listrik sebesar: 

  �⃗⃗� = 𝜖𝑜𝜀𝑜⃗⃗  ⃗ 

Dengan 𝜖𝑜 adalah permitivitas vakum dan . Disamping itu, bahan menjadi 

terpolarisasi, sehingga sifat elektromekaniknya berubah melalui ungkapan : 

  �⃗⃗� = 𝜖𝑜𝜀𝑜⃗⃗  ⃗ +  𝑃⃗⃗  ⃗ 

Dari gabungan kedua persamaan diatas, menjadi: 

  𝜀 ⃗⃗  = 𝜀𝑜⃗⃗  ⃗ - 
1

𝜖𝑜
�⃗�  

Tampak bahwa polarisasi bahan menyebabkan terjadinya induksi medan. Polarisasi 

menyebabkan terjadinya muatan polarisasi pada permukaan bahan, yakni muatan 

positip di sebelah kanan dan negatip di kiri. Muatan ini menimbulkan medan listrik 

𝜀 ⃗⃗ yang arahnya ke kiri melawan medan luar 𝜀𝑜⃗⃗  ⃗ . Akibatnya medan internal resultan, 

yakni 𝜀 ⃗⃗  lebih kecil daripada 𝜀𝑜⃗⃗  ⃗ . Suseptibilitas listrik χ bahan didefinisikan oleh 

hubungan : 

𝑃 ⃗⃗  ⃗ = 𝜖𝑜 χ 𝜀 ⃗⃗   

Sehubungan dengan proses polarisasi bahan, struktur molekul/atom yang 

membangun suatu bahan dapat dikelompokkan menjadi berikut: 

 Molekul polar, yakni molekul yang mempunyai resultan momen dipole 

permanen tidak sama dengan nol. Contohnya H2O.  

 Molekul nonpolar, yakni molekul yang mempunyai resultan momen 

dipolpermanen sama dengan nol. Contohnya CO2.  

 Molekul ionik, yakni molekul yang berikatan ionik. Contohnya NaCl.  

Atom kristal kovalen bersifat nonpolar dan nonionik. Contohnya Si dan Ge.  

Berdasarkan jenis molekul/atom di atas dan perilakunya saat dikenakan medan, 

maka polarisabilitas bahan dapat terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut.  

a. Polarisabilitas polar/orientasional ( αp)  



Momen dipol permanen bahan terdistribusi secara acak sehingga polarisasi sama 

dengan nol. Saat dikenakan medan momen dipol cenderung mensejajarkan diri 

terhadap arah medan sehingga polarisasi tidak sama dengan nol.  

b. Polarisabilitas ionik ( αi)  

Medan menyebabkan ion positip bergerak searah medan dan ion negatip bergerak 

berlawanan arah medan, sehingga panjang ikatan antarion menjadi longgar. 

Perpindahan relatif ion bermuatan ini menghasilkan momen dipol dalam satuan sel, 

yang sebelumnya tidak ada.  

c. Polarisabilitas elektronik ( αe)  

Masing-masing ion atau atom dalam molekul terdiri dari inti (nukleus) dan elektron. 

Bila dikenakan medan, maka ion atau atom individual tersebut menjadi terpolarisasi 

karena elektron mengalami perpindahan relatif terhadap inti ke arah yang 

berlawanan dengan arah medan. Hal yang sama terjadi juga pada atom netral.  

Sehingga polarisabilitas total suatu bahan dapat ditulis dengan : 

    α = αe + αi + αp  

Bentuk αe terjadi pada semua jenis bahan. Sedangkan bentuk αi hanya terjadi pada 

bahan ionik. Pada bahan polar dapat terjadi proses ketiga polarisasi di atas.  

Terdapat ciri khusus yang membedakan satu sama lain dari ketiga polarisasi di atas, 

yakni sebagai berikut.  

a. Polarisasi polar menunjukkan kebergantungan yang kuat terhadap suhu, 

sedangkan dua yang lain tidak. Konstanta dielektrik bahan polar mengalami 

penurunan dengan naiknya suhu.  

b. Perilaku polarisabilitas bolak-balik, yakni saat pada bahan dikenakan medan listrik 

bolak-balik  

14. Apa itu radikal bebas? 

Radikal bebas (free radical) atau sering juga disebut reactive oxygen species (ROS) 

berasal dari bahasa latin radicalis adalah bahan kimia yang dapat berupa atom 

maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan pada lapisan luarnya.  

Radikal bebas bersifat sangat reaktif karena kehadiran satu/lebih elektron tak 

berpasangan menyebabkan molekul tersebut mudah tertarik pada suatu medan 

magnet (paramagnetik). Umumnya radikal bebas diperlukan untuk beberapa proses 

fisiologis dalam tubuh, terutama untuk transportasi elektron. Radikal bebas dalam 

kadar normal dibutuhkan untuk perkembangan sel dan juga membantu sel darah 

putih atau leukosit untuk menghancurkan atau memakan kuman yang masuk ke 

dalam tubuh.  Namun,  apabila terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dan 

antioksidan maka dapat menyebabkan stress oxidative yang dapat memicu 

kerusakan sel atau muncul penyakit degeneratif. 



 

 

15. Bagaimanakan cara menghambat reaksi reaktif dari radikal bebas? 

Dengan cara berikatan dengan senyawa antioksidan. Hal ini dikarenakan antioksidan 

adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan 

mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, 

protein dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi 

kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan menghambat terjadinya reaksi 

berantai dari pembentukan radikal bebas. Radikal bebas dapat dengan mudah 

bereaksi dengan antioksidan dikarenakan senyawa radikal bebas memiliki 

keelektronegatifan yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa antioksidan 

sehingga radikal bebas akan lebih mudah mengikat senyawa antioksidan. Oleh 



karena itu radikal bebas dapat kembali stabil tanpa ada atom atau molekul yang 

tidak berpasangan.  Karena adanya reaksi antara radikal bebas dengan antioksidan 

maka radikal bebas dapat kembali stabil tanpa bereaksi dengan komponen atau 

senyawa di sekitarnya sehingga tidak lagi bersifat reaktif. 

Contoh reaksi antara radikal bebas (yang berasal dari transfluthrin) dengan 

antioksidan (yang berasal dari senyawa flavonoid)  

 

 

Proses-proses dalam pembentukan radikal bebas adalah  

Mengambil (penambahan) elektron  

  xo + y → (x-y)o 

Menyumbangkan (donasi) elektron 

  xo + y → yo- + x- 

Bergabung dengan molekul non-radikal 

  xo + y → yo+ + x- 

Adapun reaksi reaksi terbentuknya radikal bebas akibat adanya radiasi pengion 

adalah 

Radiasi pengion + H2O → H2O+ + e- 

H2O+ → H+ + OH* 

 

 


