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Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____	1.	Obat yang memiliki kandungan bahan terukur dengan teknik produksi modern dan diuji dengan cermat, sehingga khasiatnya dapat diketahui dengan pasti disebut.....
a.
Obat tradisional
b.
Obat modern
c.
Obat generik
d.
Obat galenik
e.
Obat - obatan


____	2.	Kepanjangan dari BPOM adalah ......
a.
Badan Penelitian Obat-obatan
b.
Balai Penelitian Obat dan Makanan
c.
Balai Pengawas Obat dan Makanan
d.
Badan pengawas Obat dan Minuman
e.
Badan Pengawas Obat dan Makanan


____	3.	Perhatikan gambar
file_0.wmf



Salah satu manfaat dari tanaman di atas bagi kesehatan manusia adalah...... 
a.
Menyebabkan rasa mual
b.
Mengatasi mabuk perjalanan
c.
Dapat terjadi penyakit batu ginjal
d.
Dapat menjadi pewarna alami
e.
Dapat digunakan untuk pewangi makanan


____	4.	Perhatikan gambar
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Pernyataan yang benar tentang nama tanaman di atas dengan kegunaannya adalah......
a.
Jahe - Dapat memberikan rasa hangat pada tubuh
b.
Lengkuas - Memberikan rasa harum pada makanan
c.
Kunyit - Menambah nafsu makan
d.
Jahe - Mengobati penyakit batuk
e.
Secang - Memberikan aroma harum pada makanan


____	5.	Perhatikan gambar 
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Ketiga tanaman herbal di atas dapat dipakai untuk pembuatan jamu ...... 
a.
Beras kencur
b.
Sinom
c.
Kunci sirih
d.
Kunyit asam
e.
Pahitan


____	6.	Perhatikan gambar
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Nama tanaman herbal di atas adalah .....
a.
Secang
b.
Sirih
c.
Kunyit
d.
Jahe
e.
Brotowali


____	7.	Perhatikan gambar
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Tanaman tersebut mempunyai nama ilmiah yaitu ......
a.
Piper betel var nigra
b.
Piper crocatum Ruiz
c.
Piper betle L.
d.
Piper blimbi
e.
Piper indica


____	8.	Pada tahapan membuat jamu beras kencur. Setelah beras di rendam dengan air, maka beras sebaiknya dilakukan perlakuan ......
a.
Di makan bersama dengan kunyit
b.
Di panggang di dalam oven
c.
Di bakar bersama dengan kencur
d.
Di haluskan dengan menggunakan blender 
e.
Di kukus hingga menjadi nasi


____	9.	Perhatikan gambar
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Pernyataan yang benar dari salah satu gambar di atas adalah .....
a.
Gambar A - Teripang - obat diabetes
b.
Gambar B -  Trenggiling - obat hepatitis
c.
Gambar C - Katak - obat penghilang nyeri
d.
Gambar A - Teripang - obat hepatitis
e.
Gambar C - Katak - hepatitis


____	10.	Minyak atsiri bisa didapatkan dari hasil ekstrak tanaman kenanga. Salah satu daerah sentral penghasil minyak kenanga di Indonesia adalah .....
a.
Jawa barat
b.
Maluku
c.
Bengkulu
d.
Sumatra barat
e.
Papua


____	11.	Sebuah home industri membuat jamu dengan data sebagai berikut :
1. Biaya bahan baku                         Rp. 2.000.000,-
2. Biaya sewa tempat                       Rp.    300.000,-
3. Biaya gaji pegawai                       Rp. 1.500.000,-
4. Uang keamanan - kebersihan        Rp.      25.000,-
Yang termasuk biaya tidak tetap dari data di atas.......
a.
Uang keamanan dan  kebersihan
b.
Biaya bahan baku
c.
Biaya sewa tempat
d.
Biaya gaji pegawai
e.
Semua salah


____	12.	Berdasarkan soal no. 11, maka akan didapatkan total cost ( TC ) dari home industri tersebut adalah ......
a.
Rp. 1.800.000,-
b.
Rp. 2.025.000,-
c.
Rp. 1.825.000,-
d.
Rp. 2.000.000,-
e.
Rp. 3.825.000,-


____	13.	Pada kata pengantar di proposal usaha salah satu nya berisikan tentang ......
a.
Aspek pemasaran	
b.
Bahan dan alat yang digunakan	
c.
Waktu Usaha	
d.
Biaya yang diperlukan	
e.
Rasa syukur kepada Tuhan


____	14.	Salah satu hal yang tidak wajib pada sebuah label kemasan adalah .....
a.
Komposisi 
b.
Tanda halal
c.
Nama produsen
d.
Tanggal kadarluarsa
e.
Nama produk


____	15.	Tujuan sampul muka/cover sebuah proposal usaha di buat baik agar......
a.
Calon konsumen tertarik dengan produk yang dibuat
b.
Calon pemodal dan rekanan dapat membuat produk yang di inginkan
c.
Calon pemodal dan rekanan tertarik membaca proposal tersebut
d.
Calon konsumen dapat menghitung laba rugi
e.
Calon konsumen dapat menentukan harga per unit suatu barang


____	16.	Salah satu tantangan dari minuman kesehatan/ jamu kunyit asem adalah .....
a.
Kurang awet
b.
Susah mendapatkan bahan-bahannya
c.
Sulit untuk memperoleh peralatannya
d.
Rumit cara membuatnya
e.
Mahal harga nya


____	17.	Saat ini para konsumen dapat memodifikasi cara meminum jamu Sinom yaitu dengan  dicampurkan .....
a.
Teh
b.
Wedang jahe
c.
Es cream
d.
Es batu
e.
Kopi


____	18.	Perhatikan bahan pembuatan jamu di bawah ini :
1. Daun sirih
2.  Lengkuas
3. Temu kunci
4. Asam jawa
5. Jeruk limo
Yang merupakan bahan untuk pembuatan jamu kunci sirih adalah......
a.
3,4,5
b.
2,4,5
c.
1,2,3
d.
2,3,4
e.
1,3,4


____	19.	Pembuatan proposal usaha oleh seorang wirausaha dilakukan ketika .......
a.
Tidak perlu membuat usaha
b.
Sedang berjalannya sebuah usaha
c.
Akan membuat sebuah usaha
d.
Selesai membuat usaha
e.
Berakhirnya sebuah produksi


____	20.	Salah satu fungsi dari sebuah label pada kemasan adalah ......
a.
Identifikasi produk
b.
Bahan produksi
c.
Mengetahui laba-rugi
d.
Agar laku dipasaran
e.
Sebagai penghias produk
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