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1. Di bawah ini adalah yang tidak termasuk dalam langkah-langkah keselamatan kerja dalam 

perakitan komputer adalah … 

A.   Ruangan harus tertutup dan ber-AC  

B.   Meja kecil untuk merakit 

C.   Hindari arus static 

D.   Jauhkan dari asap rokok 

E.   Pastikan aliran listrik sudah terhubung melalui grounding 

 

2. Apa yang dimaksud dengan peringatan rambu dibawah ini.. 

 
A.   Ada orang dibalik pintu 

B.   Overhead Crane 

C.   Wajib menggunakan helm keselamatan 

D.   Jauhkan dari asap rokok 

E.   Mudah terbakar 

 

3. Yang tidak termasuk dalam penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir  

yaitu... 

A.   Hindari pencabangan sambungan antar rumah 

B.   Instalasi penangkal petir ditempelkan di tanah 

C.   Instalasi listrik dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku 

D.   Lakukan pengukuran penghantar, tahanan isolasi secara berkala 

E.   Gunakan sekering/MCB sesuai dengan ukuran yang diperlukan 

 

4. Hal-hal yang harus terkandung dalam prosedur kerja, diantaranya... 

A.   Pencatatan evaluasi kegiatan 

B.   Tujuan dan ruang lingkup aktivitas 

C.   Siapa pelaksana dan apa yang akan dikerjakan 

D.   Material, perlengkapan serta dokumen yang dipakai 

E.   Benar semua 

 

5. Proses instalasi system operasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu … 

A.   Partisi, Format, dan Instalasi system operasi 

B.   Konfigurasi BIOS, Partisi, dan Format 

C.   Spesifikasi minimum komputer, Konfigurasi BIOS, dan Instalasi system operasi 

D.   Konfigurasi BIOS, Master MS. Windows, dan Instalasi system operasi 

E.   Partisi, Format, dan Driver 

 



6. Diantara dibawah ini yang termasuk Operating System berbasis GUI, Kecuali adalah … 

A.   Linux 

B.   Windows 

C.   Mac OS 

D.   DOS 

E.   Blackberry 

 

7. Menu dalam BIOS yang digunakan untuk mengkonfigurasi komponen sistem komputer, 

yang dipakai untuk menentukan lokasi dari suatu komponen yang akan di load sebagai 

sistem operasi untuk komputer disebut …. 

A.   Main  

B.   Boot  

C.   Exit 

D.   Power 

E.   Advance 

 

8. Kepanjangan dari BIOS adalah … 

A.   Basis Input Output System  

B.   Basis Income Outcame System 

C.   Basic Input Output System 

D.   Basic Income Outcame System 

E.   Bio Input Output System 

 

9. Berapakah metode instalasi sistem operasi yang didasarkan pada kebutuhan user... 

A.   1 

B.   2 

C.   3 

D.   4 

E.   5 

 

10. Perhatikan gambar berikut... 

 

Berdasarkan gambar motherboard diatas, konektor yang ditunjukan no 6 adalah konektor. . . .  

A.   USB Konektor  

B.   HDMI Konektor  

C.   LAN Konektor 

D.   Audio 

E.   VGA 

 

11. Konversi bilangan biner 101111100110 ke dalam bilangan heksadesimal adalah …. 

A.   AE6 

B.   BE6 

C.   CE6 

D.   DE6 

E.   FE6 



 

12. Konversi bilangan desimal 88 ke dalam bilangan biner adalah …. 

A.   1010100 

B.   1110000 

C.   1101000 

D.   1101000 

E.   1011000 

 

13. Perhatikan tabel kebenaran bawah ini... 

 
Keluaran (output) dari tabel kebenaran diatas melambangkan gerbang …. 

A.   OR  

B.   NOT  

C.   AND 

D.   NOR 

E.   NAND 

 

14. Perhatikan tabel kebenaran bawah ini... 

 
Keluaran (output) dari tabel kebenaran diatas melambangkan gerbang …. 

A.   OR  

B.   NOT  

C.   AND 

D.   NOR 

E.   NAND 

 

15. Besarnya arus listrik dari suatu penghantar yang mengalir muatan sebesar 2400 coulomb, 

selama 2 menit adalah …. 

A.    5 A  

B.   10 A  

C.   15 A 

D.   20 A  

E.   25 A 

 

16. Sebuah pendingin ruangan memerlukan tegangan 440 V dan arus listrik sebesar 2,4 A untuk 

mengaktifkannya. Berapakah daya listrik yang dikonsumsinya? 

A.   1065 A  

B.   1056 A  

C.   1050 A 

D.   1040 A  

E.   1045 A 

 

17. Untuk mengetahui koneksi komputer ke switch / hub, dapat dilakukan dengan mengecek 



suatu hal yang berikut ini, kecuali … 

A.   Lampu indikator switch / hub 

B.   Kabel LAN 

C.   Lampu indikator LAN Card 

D.   IP Address 

E.   Server 

 

18. Kepanjangan dari TCP/IP adalah… 

A. Transmision Control Protocol/Internet 

Protocol 

B.  Transport Center Protocol/ Insert Protocol 

C.  Thunder Core Panther/Iinternet Protocol 

D. Technic Control Product/Inter Protocol 

E.  Tujuan Control Produksi/ Itu Pasti 

 

19. Berikut ini adalah contoh dari driver ,kecuali... 

A. driver audio 

B. driver graphics 

C. driver mouse 

D. driver software 

E. driver LAN 

 

20. Pada proses instalasi sistem operasi terdapat setting I/O, bertujuan untuk ... 

A. mengatur input output 

B. mengatur  agar  perangkat  input/output  utama  (mouse,  keyboard)  dapat berjalan 

dengan baik 

C. mengatur perangkat input/output utama (mouse, keyboard dan video) dapat berjalan 

dengan baik 

D. mengatur agar perangkat input/output utama (video) dapat berjalan dengan baik 

E. memperbaiki input output 

 

21. Proses pengulangan pengambilan program bootstrap pada saat komputer masih hidup 

dengan cara menekan tiga tombol tombol pada papan ketik sekaligus, yaitu Ctrl, Alt, dan 

Del dinamakan .... 

A.    cold booting  

B.    warm booting  

C.    turn off 

D.    stand by 

E.     restart 

 

22. Langkah-langkah instalasi sistem operasi yang benar adalah ... 

A. cek  kesiapan  perangkat  keras  →  setting  BIOS  → booting  dari  media instalasi → 

persiapan dan penentuan lokasi instalasi → setting I/O utama → penentuan paket sistem 

operasi yang akan dipakai → proses copy file ke harddisk → setting periferal → 

pembuatan user sistem operasi 

B. cek  kesiapan  perangkat  keras  → setting  BIOS  → booting  dari  media instalasi → 

setting I/O utama → persiapan dan penentuan lokasi instalasi → proses copy file ke 

harddisk → penentuan paket sistem operasi yang akan dipakai → setting periferal → 

pembuatan user sistem operasi 

C. cek  kesiapan  perangkat  keras  → setting  BIOS  → booting  dari  media instalasi → 

setting I/O utama → persiapan dan penentuan lokasi instalasi → penentuan paket sistem 

operasi yang akan dipakai → proses copy file ke harddisk → setting periferal → 



pembuatan user sistem operasi 

D. persiapan dan penentuan lokasi instalasi → penentuan paket sistem operasi yang akan 

dipakai → setting periferal → proses copy file ke harddisk → pembuatan user sistem 

operasi 

E. cek  kesiapan  perangkat  keras  → setting  BIOS  → booting  dari  media instalasi → 

setting I/O utama → persiapan dan penentuan lokasi instalasi → penentuan paket sistem 

operasi yang akan dipakai → proses copy file ke harddisk → pembuatan user sistem 

operasi → setting periferal 

 

23. Untuk membangun sebuah web page dibutuhkan bahasa pemprograman yang lebih 

dikenal dengan sebutan web scripting, dikatakan script karena .... 

A.   Perintah kode pemprogaman simpel 

B.   Bersifat Client side 

C.   Bersifat Server side 

D.   Kode program tersebut akan di-interpreter 

E.   Memiliki kategori bersifat Client side dan Server side 

 

24. Dalam menyusun suatu program,langkah pertama yang harus di lakkukan adalah... 

A.  membuat program 

B.  membuat struktur jaringan 

C. membuat algoritma 

D.  proses 

E.  mempelajari program 

 

25. Perangkat tambahan yang harus dimiliki oleh sebuah personal computer (PC) agar 

dapat tersambung pada jaringan lokal adalah ... 

A.  sim card 

B.  sound card 

C. VGA card 

D.  ethernet card 

E.  id card 

 

26. Tipe bilangan bulat dalam bahasa pascal dikenal sebagai ... 

A.  Byte 

B.  Integer 

C. Char 

D.  String 

E.  Boolean 

 

27. Sebuah komponen yang berfungsi untuk memperkuat sinyal, dimana sinyal yang diterima 

dari satu segmen kabel LAN kesegmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali 

dengan kekuatan sinyal asli pada segmen pertama sehingga jarak antar dua jaringan 



komputer dapat diperluas, komponen tersebut yaitu.. 

A. modem 

B. router 

C. repeater 

D. switch 

E. hub 

 

28. Type yang berfungsi untuk menerima masukan teks dari pengguna adalah... 

A. Checkbox 

B. Text 

C. File 

D. Button 

E. Radio 

 

29. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia 

adalah... 

A. Keselamatan  

B. Kecelakaan 

C. Kesehatan 

D. Keselamatan kerja 

E. Kesehatan kerja 

 

30. Hardware yang berfungsi sebagai pencatu daya/pemberi sumber tegangan/arus pada 

peralatan komputer adalah.. 

A. Memory Card 

B. Stabilizer 

C. UPS 

D. Power Supply 

E. Modem 

 

31. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja adalah sebagai berikut, kecuali.. 

A. Melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja 

B. Adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja  

C. Adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja. 

D. Teliti dalam bekerja 

E. Mendapatkan Gaji yang Besar 

 

32. Bagian dari komputer yang digunakan untuk memproses masukan dari komputer adalah 

fungsi dari … 

A. Input / Ouput 

B. Sistem Operasi 

C. Control Unit 

D. Central Processing Unit 

E. WiFi 

  



33. Bagian dari komputer yang digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar  

system komputer adalah fungsi dari … 

A. Input / Ouput 

B. Sistem Operasi 

C. Control Unit 

D. Central Processing Unit 

E. WiFi 

 

34. Perangkat lunak yang terinstal pada komputer untuk mengatur operasi dasar komputer  

adalah… 

A. BIOS 

B. Operating System 

C. CMOS 

D. Chipset 

E. POS 

 

35. Apakah yang dimaksud dengan upgrade komputer? 

A. Mengganti semua komponen komputer 

B. Mengganti sebagian komponen komputer dengan spesifikasi yang lebih rendah 

C. Mengganti sebagian komponen komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi 

D. Mengganti sebagian komponen komputer karena kerusakan hardware 

E. Mengganti sebagian komponen komputer dengan spesifikasi yang sama 

 

36. Ciri-ciri jaringan komputer adalah, kecuali… 

A. Berbagi perangkat keras 

B. Berbagi perangkat lunak 

C. Berbagi saluran komunikasi 

D. Berbagi user 

E. Berbagi saluran data 

 

37. Jaringan yang mencakup antar Negara atau benua adalah … 

A. Internet 

B. Intranet 

C. LAN 

D. MAN 

E. WAN 

 

38. Tag <Input> yang atribut TYPE-nya dapat digunakan untuk menerima masukan berupa  

pilihan yaitu … 

A. Radio 

B. Circle 

C. Password 

D. Square 

E. Submit 

 

39. Hardware yang berfungsi untuk mengolah suara pada computer adalah … 



A. Soundcard  

B. Motherboard 

C. VGA card 

D. Processor 

E. I/O card 

 

40. Memori Semikonduktor ada 2 macam, yaitu volatile dan nin volatile, berikut ini  

merupakan memori komputer yang bersifat non volatile, kecuali... 

A. Hard drive 

B. DVD 

C. Flashdisk 

D. RAM 

E. Driver 

 

41. Fungsi pasta yang dioleskan di Heatsink dan CPU  pada saat perakitan komputer   

adalah … 

A. Mengingkatkan kinerja CPU 

B. Mengencangkan CPU 

C. Meredam panas yang dihasilkan CPU 

D. Menghindari hubungan pendek di CPU 

E. Pelengkap CPU di motherboard 

 

42. Sebagai salah satu perusahaan yang mengeluarkan produk perangkat lunak, Produk  

pengeluaran microsotf kebanyakan menggunakan lisensi … 

A. Open source dan comercial 

B. Close source dan comercial 

C. Open source dan free 

D. Close source dan free 

E. Open source dan close source 

 

43. Komputer yang terhubung ke file server dalam jaringan disebut …. 

A. Basestation 

B. Workstation 

C. Worksheet 

D. Workgroup 

E. Server 

 

44. Subnet Mask 255.255.255.246 termasuk dalam kelas …. 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E 

 

45. Basis yang dipergunakan masing-masing sistem bilangan bergantung pada… 

a. Panjang pendeknya nilai     



b. Penunjukan operator 

c. Jenis nilai bilangan     

d. Pemisahan data 

e. Jumlah nilai yang digunakan 

 

46. Media komunikasi Wireline adalah media komunikasi yang menggunakan …. 

A. Infra merah 

B. Gelombang radio 

C. Bluetooth 

D. Kabel 

E. Satelit 

 

47. Bunyi beep terus menerus pada AWARD BIOS menunjukkan permasalahan pada ... 

A. VGA 

B. RAM 

C. Motherboard 

D. Soundcard 

E. Power Supply 

 

48. Basis yang digunakan dalam bilangan oktal adalah... 

a. 16      

b. 8 

c. 14      

d. 6  

e. 10 

49. Topologi LAN yang paling sedikit menggunakan kabel penghubung adalah ... 

A. Ring 

B. Tree 

C. Star 

D. Bus 

E. Hybrid 

 

50. Berikut ini yang bukan merupakan contoh web browser adalah... 

A. Safari 

B. Google chrome 

C. Netscape 

D. Facebook 

E. Opera 

 

51. Sejenis editor teks untuk merancang halaman web sebagai berikut, kecuali... 

A. Notepad++ 

B. Editplus 

C. Sublime 

D. Dreamweaver 

E. Safari 

 



52. Huruf pengganti yang ekuivalen dengan angka 12 pada sistem bilangan heksadecimal  

adalah... 

a. B       

b. C       

c. D 

d. E 

e. F 

 

53. Sistem bilangan yang identik sebagai gabungan angka dan huruf  adalah… 

a. Biner       

b. Decimal  

c. Quenary        

d. Oktal  

e. Heksadecimal  

 

54. Yang merupakan konversi bilangan desimal 11 kedalam bilangan biner adalah… 

a. 110       

b. 1010 

c. 011        

d. 1011 

e. 111 

 

55. Perangkat ini berfungsi untuk… 

 
A. Memasukkan karakter   

B. Membuat rancangan bangunan  

C. Mengarahkan pointer 

D. Menampilkan hasil kerja 

E. Membaca barcode 

 

56. Jenis Mikroposessor yang diproduksi oleh AMD adalah nomor... 

NO Nama Mikroprosesor 

1 Intel Pentium III 

2 Xeon 

3 Athlon 

4 Duron 

5 Intel core i 3 

 

A. 1,2, dan 3 

B. 2 dan 3 

C. 3 dan 4 

D. 1 dan 5 

E. 2,3, dan 4 



57. Sebuah fakta tentang sesuatu dalam dunia nyata (dapat berupa angka, deretan karakter, 

simbol dan gambar) yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer disebut 

dengan 

a. Data   

b. Informasi 

c. Database 

d. Basis Data 

e. Tabel 

 

58. Apa kepanjangan dari CMYK ? 

a. Chocolate – Magenta -Yellow - Black   

b. Chocolate – Maroon -Yellow – Blue  

c. Cyan – Magenta -Yellow-  Black  

d. Cyan – Maroon -Yellow - Black  

e. Cyan – Magenta -Yellow - Blue 

 

59. Apa kepanjangan dari RGB ? 

a. Red – Green – Black  

b. Random – Green – Black  

c. Random – Green - Blue  

d. Red – Grey – Blue 

e. Red – Green - Blue 

 

60. Kumpulan titik-titik yang tersusun sedemikian rupa sehingga memiliki pangkal dan ujung 

disebut... 

a. Garis 

b. Node 

c. Pixel 

d. Vector 

e. Titik 

 

61. Gabungan antara warna Biru dan Hijau pada system warna RGB akan menjadi warna… 

a.  Cyan  

b.  Magenta  

c. Yellow  

d. Black  

e. White 
 

62. Pada system warna CMYK, apabila kita menggabungkan 3 warna dasarnya yaitu Cyan, 

Magenta dan Yellow maka akan tercipta warna… 

a.  Merah  

b.  Biru  

c.  Hijau  

d. Black  

e. White 
 



63. ODBC merupakan singkat dari .... 

a. Open Data Comunitif  

b. Open Database Connectivity  

c. Open Database Comunitif 

d. Open Data Connectivity 

e. Open Data Build Connectivity 

 

64. Illusion Of Motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan, dikenal 

dengan istilah… 

a.  Animasi  

b.  Grafis  

c.  Desain 

d. Bidang 

e. Motion 

 

65. Salah satu cara untuk melihat format file suatu gambar adalah dengan melihat 

ekstensinya. Ekstensi dapat diartikan pula sebagai … 

a.  Jumlah file  

b.  Nama file  

c.  Ukuran file  

d. Jenis File  

e. Lokasi penyimpanan file 

 

66. Diantara perintah untuk mencetak berikut, yang benar adalah ... 

a. System.Out.println(“hello world”);<br>  

b. System.out.Println(“hello world”);<br>  

c. System.out.println(“hello world”); 

d. System.Out.println(“hello world”); 

e. System.Out.print (“hello world”); 

 

67. Syntax yang digunakan untuk menghapus database dalam mysql adalah... 

a. Drop database 

b. Create table 

c. Delete database 

d. Delete table 

e. Inser into 

 

68. Penulisan tag HTML yang benar adalah... 

a. <head>....</head> 

b. <title>....</title> 

c. <body>....</body> 

d. <html>....</head> 

e. <html>....</html> 

 

69. Kepanjangan dari JPEG adalah … 

a. Japanese Photographic Expert Graphic     



b. Japanese Photographic Expert Group   

c. Joint Photographic Expert Graphic  

d. Joint Photographic Extra Graphic  

e. Joint Photographic Expert Group 

 

70. Format audio biasanya disimpan dalam bentuk... 

a. MP3 

b. MKV 

c. txt 

d. GIF 

e. JPG 

 

71. Halaman web yang dapat diakses dan berinteraksi sesuai dengan keinginan merupakan 

teknologi web yang berbasis 

a. Dinamis 

b. Statis 

c. Struktural 

d. Konten 

e. Hybrid 

 

72. Aplikasi yang digunakan untuk mengedit gambar/.foto adalah... 

a. Adobe Photoshop 

b. Adobe Premiere 

c. Adobe Illustrator 

d. Corel Capture 

e. Semua Benar 

 

73. Yang digunakan untuk menerangkat field name adalah .... 

a. Description 

b. Caption 

c. Field 

d. Content 

e. Attribute 

 

74. Untuk render video, komputer harus mempunyai spek yang... 

a. Sedang 

b. Tinggi 

c. Rendah 

d. Umum untuk menjalankan microsoft office 

e. Semua benar 

 

75. Perintah yang digunakan untuk memanipulasi data adalah.... 

a. Query 

b. From 

c. Sheet 

d. Report 



e. Syntax 

 

76. Secara teknis bitmap disebut juga dengan... 

a. Grafis 

b. Raster 

c. Simentris 

d. Bundar 

e. Gradient 

 

77. Baris data dari suatu tabel pada database disebut juga dengan... 

a. field 

b. record 

c. relation 

d. primary key 

e. foreign key 

 

78. Simbol diagram alir yang digunakan untuk notasi percabangan/pengambilan keputusan adalah.. 

a. terminal 

b. predefined process 

c. decision 

d. keying operation 

e. input 

 

79. Aplikasi di bawah ini banyak digunakan untuk pengolah foto yang cukup populer dan 

banyak digunakan oleh seorang editor adalah... 

a. Adobe Illustrator 

b. Paint 

c. Adobe Photoshop 

d. Microsoft Photo Editor 

e. Micromedia Fireworks 

 

80. System yang berguna untuk mengirim keluaran ke layar adalah... 

a. System.in. 

b. System.print. 

c. Sytem.out. 

d. System.err. 

e. System.security. 

 

81. Suatu lab komputer akan dipasang 16 unit komputer dengan daya masing-masing komputer 250 

watt. Jadi daya minimum yang digunakan untuk memenuhi persyaratan laboratorium komputer 

tersebut adalah... 

a. 2KW 

b. 3KW 

c. 4KW 

d. 5KW 

e. 6KW 



 

82. Pak Issaq adalah seorang Programmer Game yang sedang membuat suatu game tentang 

Dieng. Ia ingin membuat suatu karakter game yang bergerak (animasi). Maka jenis format 

gambar yang paling tepat untuk Pak Issaq gunakan ialah … 

a. BMP    

b. TIFF   

c. JPEG  

d. PNG  

e. GIF 
 

83. Tes yang dilakukan oleh PC pada saat booting untuk mengecek apakah fungsi komponen 

pendukung PC bekerja dengan baik adalah… 

a. BIOS   

b. POST   

c. LOGIN  

d. CONFIG  

e. SETUP 

 

84. Apabila kita sedang membuat desain logo dengan aplikasi Corel Draw, maka file yang kita 

simpan paling tepat menggunakan format gambar … 

a. JPEG   

b. PNG  

c. GIF  

d. CDR 

e. PSD 
 

85. PSD adalah sebuah file dihasilkan oleh suatu aplikasi desain yang bernama … 

a. Corel Draw   

b. Adobe Dreamweaver  

c. Adobe Photoshop  

d. Microsoft Paint  

e. Adobe Ilustrator 

 

86. Fungsi sintax UNION digunakan untuk menghubungkan … 

a. Antara field yang satu dengan field yang lain  

b. Antara tabel yang satu dengan tabel yang lain 

c. Antara record yang satu dengan record yang lain 

d. Antara database satu dengan database yang lain 

e. Antara database satu dengan tabel yang lain 

 

87. CorelDRAW adalah….. 

a. Aplikasi Editor grafik vector  

b. Aplikasi Browser Internet  

c. Aplikasi Membuat animasi Flash  

d. Aplikasi Editor grafik bitmap  

e. Aplikasi membuat program 



88. Suatu gambar yang apabila di-zoom akan pecah atau menjadi gambar yang kurang jelas 

disebut sebagai gambar.... 

a. JPEG 

b. object 

c. PNG 

d. vector 

e. bitmap 

 

89. Obyek yang bekerja bersama sebuah tabel dan digunakan untuk memeriksa sebuah operasi atau 

kejadian tertentu pada suatu tabel disebut... 

a. FUNCTION  

b. PROCEDURE  

c. TRIGGER  

d. OBJECT 

e. UNION 

 

90. Jenis Gambar yang paling sering digunakan dalam suatu desain yang memiliki 

keunggulan tidak pecah saat kita zoom ialah jenis gambar... 

a. JPEG  

b. object  

c. PNG  

d. vector 

e. bitmap 

 

91. Koneksi antar table biasa disebut dengan... 

a. field  

b. connection  

c. relation  

d. record 

e. link 

 

92. Warna suatu benda dapat terlihat oleh mata dikarenakan … 

a. Benda memacarkan cahaya sehingga mata menagkapnya sebagai warna   

b. Ada cahaya yang menimpa benda dan benda memantulkan cahaya ke mata 

c. Ada cahaya yang mengenai mata sehingga benda terlihat oleh mata 

d. Benda berada di dekat cahaya sehingga warna cahaya terlihat oleh mata 

e. Mata yang terkena cahaya  

 

93. Perintah SQL yang berfungsi untuk memperbaharui atau mengubah sebuah data dalam table 

adalah... 

a. modify  

b. edit  

c. rename  

d. update 

e. join 



 

 

 

94. Instruksi P=Q akan mengakibatkan nilai P=nilai Q, dan nilai Q menjadi ... 

a. menjadi sembarang nilai  

b. Q tetap  

c. menjadi 0  

d. menjadi 1 

e. error 

 

95. Apabila a=5, b=10, maka jika di berikan instruksi a=b; b=a akan mengakibatkan... 

a. a=0, b=5  

b. a=10, b=5  

c. a=5, b=10  

d. a=5, b=0 

e. a=10, b=10 

 

96. Di berikan algoritma P=10; P=P+5; Q=P. Nilai P dan Q masing-masing adalah... 

a. 15 dan 0 

b. 0 dan 15 

c. 15 dan 15 

d. 0 dan 10 

e. 10 dan 15 

 

97. Bentuk dari suatu statment IF berada di dalam lingkungan statement IF yang lainya,disebut IF 

dalam kondisi ... 

a. IF bersarang 

b. IF bercabang 

c. IF tunggal 

d. IF THEN 

e. IF DO WHILE UNTIL 

 

98. Tipe data terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen ,komponen yang mempunyai tipe 

sama,disebut tipe data... 

a. array 

b. byte 

c. longint 

d. integer 

e. boolean 

 

99. Suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram ( program bagian) 

disebut... 

a. variabel 

b. tipe data 

c. prosedur 

d. deklarasi 

e. array 



 

 

 

100. Berikut ini yang termasuk operator aritmatika yaitu... 

a. * 

b. / 

c. % 

d. + 

e. semua benar 

 


