
LATIHAN SOAL UTS APSI 

 

 



KETENTUAN SOAL 

-  Untuk soal no. 1 s/d 17, pilihlah salah satu    

   jawaban yang paling benar 
 

-  Untuk soal no. 18 s/d 26, 

    a. Jika pernyataan (1) dan (2) benar 

    b. Jika pernyataan (1) dan (3) benar 

    c. Jika pernyataan (2) dan (3) benar 

    d. Jika pernyataan (1), (2) dan (3) benar 
 

-  Untuk soal no. 27 s/d 30,  

    a. Jika pernyataan (1) dan (2) benar, serta merupakan    

        hubungan  sebab akibat  

    b. Jika pernyataan (1) dan (2) benar, bukan merupakan   

        hubungan sebab akibat 

    c. Jika salah satu pernyataan tidak benar 

    d. Jika kedua pernyataan tidak benar 

   



1.     Kegiatan yang dilakukan setelah tahap analisa sistem  

        adalah …. 

        a. implementasi   c. maintenance 

        b. perancangan sistem d. perencanaan 

 

 

2.     Maksud dan tujuan utama dari tahap perancangan  

        sistem adalah ….. 

        a. Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai  

            sistem 

        b. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan sistem 

        c. Melakukan analisa pada sistem berjalan 

        d. mengembangkan sistem berjalan 



3.     Caption menunjukkan salah satu pilihan yang harus  

        dipilih dengan disajikan secara mendatar adalah….. 

        a. Yes/No Check Off Caption   

        b. Box Caption 

        c. Horizontal Check Off Caption 

        d. Checklist Caption 

 

 

4.     Kode untuk mengklasifikan item ke dalam kelompok  

        blok tertentu yang mencerminkan satu klasifikasi  

        tertentu atas dasar pemakaian maksimum yang  

        diharapkan adalah….. 

        a. Kode Blok    c. Kode Urut 

        b. Kode Mnemonik   d. Kode Group 

 



5.     Yang terlibat dalam pekerjaan rancangan sistem  

        adalah, kecuali ……….. 

        a. analisa sistem   

        b. personil penjamin kualitas  

        c. spesialis pengendalian   

        d. spesialis komunikasi program 

 

 

6.     Yang termasuk bentuk laporan grafik atau bagan  

        adalah kecuali….. 

        a. Bagan garis   c. Bagan kerucut 

        b. Bagan batang  d. Bagan pastel 

 

 

 



7.     Laporan yang berisi hal-hal bertentangan digunakan  

        untuk maksud perencanaan adalah….. 

        a. Notice Report  c. Equipoised Report 

        b. Variance Report  d. Comparative Report 

 

 

 

8.     Caption menunjukkan dimana harus mengisikan ya  

        dan dimana harus mengisikan tidak adalah….. 

        a. Yes/No Check Off Caption   

        b. Box Caption 

        c. Horizontal Check Off Caption 

        d. Checklist Caption 

 



9.     Bentuk laporan yang memerlukan perhatian khusus  

        adalah ….. 

        a. Notice Report  c. Equipoised Report 

        b. Variance Report  d. Comparative Report 

 

 

 

10.     Bentuk laporan yang menunjukkan selisih (variance)  

        antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil  

        kenyataannya atau sesungguhnya adalah…. 

        a. Notice Report  c. Equipoised Report 

        b. Variance Report  d. Comparative Report 



11.     Formulir yang digunakan untuk menangkap(capture)  

        data yang terjadi adalah….. 

        a. Dokumen Input  c. Dokumen Output 

        b. Dokumen Proses  d. Dokumen Dasar 

 

 

 

12.     Kata-kata yang dicetak di dokumen dasar untuk  

        menunjukkan siapa yang harus mengisi dan data apa  

        yang harus diisikan adalah….. 

        a. Edit Mask   c. Caption 

        b. Dokumen dasar  d. Database 



13.     Caption yang dicetak di dalam suatu kotak dan data  

        harus diisikan di dalam kotak  adalah…. 

        a. Yes/No Check Off Caption   

        b. Box Caption 

        c. Horizontal Check Off Caption 

        d. Checklist Caption 

 

 

 

14.  Kode yang nilainya urut antara satu kode dengan kode  

       berikutnya adalah….. 

       a. Kode Blok   c. Kode Urut 

       b. Kode Mnemonik  d. Kode Group 

 



15.  Kode yang digunakan untuk tujuan supaya mudah  

       diingat adalah….. 

       a. Kode Blok   c. Kode Urut 

       b. Kode Mnemonik  d. Kode Group 

 

 

 

 

16.  Kumpulan dari data yang saling berhubungan satu  

       dengan yang lainnya adalah….. 

       a. Data Input   c. Data Output 

       b. Data Proses   d. Database 



17.  Kode berdasarkan field-field dan tiap field kode  

       mempunyai arti adalah….. 

       a. Kode Blok   c. Kode Urut 

       b. Kode Mnemonik  d. Kode Group 



18.  Laporan grafik berbentuk batang mempunyai 

kebaikan,   kecuali….. 

       (1). Dapat menunjukkan nilai dengan tepat 

       (2). Dapat menunjukkan beberapa titik 

       (3). Dapat menunjukkan hub antara nilai dengan  

              baik 

 

 

 

19.  Tujuan utama pada kegiatan desain sistem adalah…  

       (1). Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai  

              sistem 

       (2). Untuk memperbaiki sistem yang lama 

       (3). Untuk memberikan gambaran yang jelas dan  

              rancang bangun yang lengkap kepada  

              pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya 

 



20.  Laporan grafik berbentuk batang mempunyai  

       kelemahan-kelemahan…… 

       (1). Terbatas hanya pada satu titik saja 

       (2). Spasi dapat menyesatkan 

       (3). Ketepatannya kurang 

 

 

 

21.  Pernyataan-pernyataan  yang tepat berhubungan  

       dengan bentuk Caption 

  NO. FAKTUR :  

  

       (1). Checklist Caption 

       (2). Blocked spaces caption 

       (3). Menunjukkan kotak-kotak ruang kosong yang    

              harus diisi dengan data 

 



22.  Berikut ini yang termasuk dalam bentuk flowchart adalah : 

       (1). Bagan alir sistem 

       (2). Bagan alir program                                   

       (3). Bagan alir dokumen 

 

23.  Kebaikan –kebaikan dari kode blok adalah….. 

       (1). Nilai dari kode mempunyai arti, yaitu masuk dalam  

              blok  yang sudah tertentu 

       (2). Kode dapat ditambah atau dibuang sebagian 

       (3 . Mudah diperluas 

  

 



 

   

24.  Langkah-langkah perancangan output secara umum  

        adalah….. 

        (1). Menentukan Kelayakan sistem 

        (2). Menentukan Kebutuhan Output dari sistem baru 

        (3). Menentukan parameter dari output 

 

 

25.  Laporan grafik berbentuk batang mempunyai  

       Kebaikan-kebaikan….. 

       (1). Dapat menunjukkan beberapa titik 

       (2). Baik untuk perbandingan 

       (3). Mudah dimengerti 

 



26.  Berikut ini yang termasuk dalam bentuk flowchart 

adalah : 

       (1). Bagan alir sistem 

       (2). Bagan alir program                                   

       (3). Bagan alir dokumen 

 



27.  Desain sistem harus dilakukan setelah tahap analisis  

       sistem selesai dilakukan 

    Sebab 

       Dalam tahap analisis bisa diketahui kelemahan- 

       kelemahan sistem yang sedang berjalan 

 

 

28.  Equipoised report merupakan bentuk laporan yang  

       dibuat sesederhana mungkin 

    Sebab 

       Report jenis ini memerlukan perhatian khusus 

 

 

 



29.  Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam  

       membuat perancangan input adalah langkah  

       perancangan input secara umum 

    Sebab 

       Langkah perancangan input secara umum terdiri dari  

       kebutuhan input dan parameter input  

   

 

30. Dalam diagram Diagram konteks tidak pernah 

tergambarkan data store 

Sebab 

Diagram Konteks ingin merupakan dekomposisi dari diagram 

nol 


