
SOAL LATIHAN ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI (APSI) 

1. Sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya  untuk mencapai 

suatu tujuan, adalah pengertian sistem menurut: 

a. Jogiyanto   c. Drs. Komarudin 

b. Gordon B Davis  d. Raymond Mc Leod 

e. Kendal & Kendal 

 

2. Dibawah ini yang merupakan peranan dari fungsi analis sistem adalah: 

a. Penganalis sistem sebagai ahli pendukung 

b. Penganalis sistem sebagai programmer 

c. Penganalis sistem sebagai administrator database 

d. Penganalis sistem sebagai Manajer Proyek 

e. Semua jawaban benar 

 

3.     Suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal didalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk 

permasalahan (case) yang ada, adalah pengertian dari: 

a. Sistem    c. Analisa 

b. Desain    d. Data Store 

e. Sistem Informasi 

 

4.     Dibawah ini yang merupakan siklus hidup pengembangan sistem adalah: 

a. Menentukan syarat-syarat  c. Menentukan konsep data 

b. Menentukan teknik analisa  d. Menentukan lokasi analisa 

e. Menentukan jadwal implementasi 

 

5.     Sistem Komputer diklasifikasikan sebagai sistem: 

a. Buatan Manusia  c. Phisik 

b. Deterministik   d. Semua benar 

e. Terbuka 

 

6. Contoh sebuah datastore adalah: 

 a. Proses manual   c. File suplier 

 b. Laporan-laporan   d. Suplier 

 e. Manajer 

 

7. Sumbernya sama tujuan arus data juga sama dan digambarkan sebagai arus tunggal merupakan 

jenis arus data: 

 a. Packet of data 

 b. Diverging 

 c. Converging 

 d. Sumber dan tujuan arus data 

 e. Semua jawaban benar 



 

8.   Didalam pembuatan DFD/DAD simbol yang menunjukkan sumber ataupun tujuan data adalah: 

 a. External entity   c. Proses 

 b. Data Flow    d. Data Store 

 e. Arsip 

 

9. Konsep arus data yang menunjukkan adanya sejumlah tembusan disebut : 

 a. Paket dari data   c. Arus data menyebar 

 b. Arus data mengumpul  d. konsep sumber dan tujuan 

 

10. Penggambaran sistem secara global disebut juga sebagai: 

 a. Zero Diagram   c. Contex Diagram 

 b. UML     d. Detailed Diagram 

 e. Flowchart 

 

11. Laporan yang berisi hal2 yang bertentangan dengan maksud untuk perencanaan adalah jenis laporan : 

a notice report    b. equipoised report    c. variance report    d. comparative report 

 

12. Laporan yang dibuat sangat sederhana dan jelas dengan maksud supaya permasalahan yang ada 

dapat jelas dan segera dapat ditangani merupakan penjelasan dari : 

a. notice report    b. equipoised report    c. variance report    d. comparative report 

 

13. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurangi masukan adalah sebagai berikut: 

 a. menggunakan kode 

 b. Jam dan tanggal diambil dari sistem 

 c. Rutin perhitungan dilakukan oleh sistem 

 d. Data yang relatif konstan disimpan dalam file induk 

 d. semua benar 

 

14. Salah satu cara pengisian caption dengan cara mengisi kotak-kotak ruang kosong disebut: 

 a. Box caption   c. Blocked spaces caption 

 b. Horizontal caption  d. Checklist caption 

 c. Yes/No check off caption 

 

15. Caption yang digunakan pada formulir yang dibaca oleh alat scanner (OMR reader) adalah : 

 a. Box caption   c. Blocked caption 

 b. Scannable form caption d. Horizontal check caption e. Notice Report 

 

16. Dibawah ini yang dapat dijadikan sebagai sebuah kode adalah: 



 a. Namasuplier   c. NIM 

 b. JudulBuku   d. NamaMHS 

 e. Tgllahir  

 

17. Yang bukan merupakan hal yang harus dimuat dalam kamus data adalah: 

 a. Fungsi    c. Periode 

 b. Nama arus data   d. Bentuk data 

 e. Arus data 

 

18. Didalam kamus data simbol yang menyatakan perulangan proses atau iterasi adalah: 

 a. *    c. @  e. +   

 b.  {  }    d. [ ]   

 

19.  Kegunaan kamus data adalah : 

 a. Validasi keakuratan & kelengkapan DAD 

 b. Awal pengembangan tampilan layar dan laporan 

 c. Pengembangan logika dari proses-proses DAD 

 d. Mengembangkan logika untuk proses-proses DAD 

 e. Semua benar 

 

20. Notasi tipe data yang akan menampilkan angka nol dalam sapsi kosong adalah: 

 a. Z     c.  /  e.      , 

 b. A  

21. Mendefinisikan dan mengilustrasikan organisasi dari sistem  informasi secara berjenjang dan 

bentuk modul dan submodul  adalah 

 a. Bagan terstruktur  c. Pseudeucode 

 b. HIPO    d. DFD 

 e. Algoritma 

 

22. Yang bukan merupakan bagian dari Tabel keputusan adalah : 

 a. Condition stub  c. Condition Entry 

 b. Action Stub   d. Action key 

 e. Action Entry 

 

23. Menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan   

      kepada  pemakai sistem : 

 a. Structure English  c. HIPO 

 b. DFD    d. Tabel Keputusan 

 e. JSD 

 

24. Yang termasuk dalam susunan struktur English adalah, kecuali: 

 a. Struktur Urut     



 b. Struktur keputusan 

 c. Struktur Iterasi 

 d. Struktur IF 

 d. Semua benar 

25. Simbol-simbol yang digunakan dalam bagan terstruktur seperti dibawah ini kecuali : 

 a. Module   c. Decision 

 b. Loop    d. Connector 

 e. Couple 

26. Biaya yang dikeluarkan untuk konsultasi pengadaan hardware termasuk dalam : 

 a. Biaya pengadaan  c. Biaya Persiapan operasi 

 b. Biaya Proyek   d. Biaya Operasi 

 e, Biaya Design 

27. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian software dan instalasi peralatan komunikasi termasuk 

dalam biaya: 

 a. Biaya pengadaan  c. Biaya Persiapan operasi 

 b. Biaya proyek   d. Biaya Operasi 

 e. Biaya Analisa 

 

28. Metode yang menggunakan penilaian suatu proyek investasi dengan dasar lamanya investasi 

tersebut dapat ditutup dengan aliran-aliran kas masuk: 

 a. Payback period  c. Return Of investmen 

 b. Cash in flow   d. Net present value 

 e. Cash Out flow 

29. Digunakan untuk pengembalian investasi yang digunakan utnuk mengukur prosentase 

manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan : 

 a. payback period     

 b. return of investmen 

 c. Net present value 

 d. Cash in flow 

 e. Internal rate of Return 

30. Manfaat yang diharapkan dengan adanya komponen manfaat adalah: 

 a. mengurangi biaya 

 b. mengurangi kesalahan-kesalahan 

 c. meningkatkan kecepatan aktivitas 

 d. manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian  manajemen 

 e. semua benar 


