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1. Suatu proses yang menggambarkan sistem secara keseluruhan atau 
global adalah diagram: 
a. Overview 
b. Context 
c. Hirarki 
d. Detail 
e. Zero  

 
2. Yang termasuk laporan grafik atau bagan adalah keculai: 

a. Bagan batang 
b. Bagan garis 
c. Bagan krucut 
d. Bagan pastel 
e. Line Chart 
 

3. 1(Kode_Barang + Nama_Barang + Qty_Barang) 10 pada bentuk kamus 
data diatas, item-item barang, bersifat: 
a. Iterasi 
b. Dan 
c. Optional 
d. Pilihan 
e. Terdiri dari 
 

4. Data yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam komputer 
dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan 
dengan informasi yang  dibutuhkan adalah penjelasan dari: 
a. Documen Dasar 
b. File 
c. Program 
d. Kode 
e. Kamus data 

 
5. Bentuk data Flow Diagram terdiri dari: 

a. Diagram Detail dan Diagram Hirarkhi 
b. Diagram Konteks dan Diagram Blok 
c. Diagram Blok dan Diagram Nol 
d. Diagram Nol dan Diagram Detail 
e. Diagram Virtual of Contents dan Diagram Fungsional 

 
6. Untuk simbul proses dapat digambarkan sebagai sebuah: 
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a. Elisps 
b. Lingkaran 
c. Bujur sangkar 
d. Persegi Panjang Terbuka di kanan 
e. Proses Order Barang 
 

7. dibawah ini yang termasuk sikles pengembangan sistem adalah kecuali: 
a. Merancang sistem yang direkomendasikan 
b. Indentifikasi, masalah, peluang, tujuan 
c. Menganalisa kebutuhan-kebutuhan sistem 
d. Membuat alternarif pemecahan masalah 

 
8. Pada bagan terstruktur simbol yang menunjukan suatu keputusan 

adalah: 
a. Flag 
b. Decision 
c. Loop 
d. Mudule 
e. Couple 

9. Data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti 
bagi yang menerimanya adalah pengertian dari: 
a. Sistem 
b. Perancangan 
c. Data 
d. Informasi 
e. Analisa  

 
10. Kata-kata yang dicetak di dokumen dasar untuk menunjukan siapa yang 

harus mengisi dan data apa yang harus diidi disebut dengan: 
a. Dokumen dasar 
b. Edit Mask 
c. Database 
d. Caption 
e. File  

 
11. Informasi yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi 

dapat berupa hardcopy atau softcopy melalui internet, ekstranet, atau 
world wide web adalah penjelasan dari: 
a. Output 
b. Input/Output 
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c. Input 
d. Proses 
e. Laporan  

 
12. Yang termasuk dalam komponen manfaat dalam analisa biaya dan 

manfaat adalah, kecuali: 
a. Manfaat meningkatkan perencanaan dan mengendalikan manajemen 
b. Peningkatan kecepatan aktivitas 
c. Pengurangan kesalahan-kesalahan 
d. Pengurangan biaya 
e. Dapat menghitung biaya dan manfaat investasi 

 
13. Kumpulan dari beberapa komponen-komponen, elemen-elemen, dan 

unsur yang terintegrasi dan memiliki suatu tujuan adalah pengertian 
dari: 
a. Sistem Informasi 
b. Informasi 
c. Sistem 
d. Databases 
e. Analisa  

 
14. Letak kesalahan di DFD, dimana ada proses menghasilkan output tetapi 

tidak pernah menerima input adalah: 
a. Tool Hole 
b. Red Hole 
c. Box Hole 
d. Miracle 
e. Black Hole 

 
15. XXXXXXXX 99,999,999,99 

XXXXXXXX 99,999,999.99 
XXXXXXXX 99,999,999.99 
Pernyataan-pernyataan yang termasuk penggambaran spasi di bagan 
tataletak printer: 
a. Penulisan edit-mask dalam tiga baris 
b. Pencetakan sampai baris tertentu 
c. Penggambaran tiga spasi 
d. Penggambaran dua spasi atau lebih 
e. Penggambaran dalam paragraph tertentu 
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16. Laporan yang berisi perbandingan antara satu hal dengan hal yang 
lainnya adalah: 
a. Notice Report 
b. Variance Report 
c. Comperative Report 
d. Line 
e. Equipoised Report 

 
17. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

masukan data yaitu: 
a. Menggunakan Kode 
b. Menggunakan Program 
c. Menggunakan Dokumen 
d. Memanfaatkan Caption 
e. Grouping Data 

 
18. Yang termasuk keuntungan tidak terwujud adalah: 

a. Pengurangan biaya persediaan 
b. Pengurangan Kesalaha-kesalahan proses 
c. Meningkatkan sevice kepelanggan 
d. Pengurangan biaya telpon 
e. Pengurangan biaya operasi 

 
19. Pada Struktur English If ......Then......Else termasuk dalam struktur: 

a. Struktur Looping 
b. Struktur Data 
c. Struktur Interasi 
d. Struktur Keputusan 
e. Struktur Urut 

20. Peranan utama seorang  Analis Sistem adalah: 
a. Sebagai Programer 
b. Sebagai agen perubhan 
c. Sebagai seorang operator 
d. Sebagai Manajer Proyek 
e. Sebagai seorang Administrator database 

 
21. Output yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan manajemen dan 

output ini akan tetap tinggal di perusahaan sebagai arsip adalah tipe 
output: 
a. Laporan Bulanan 
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b. External 
c. Internal 
d. Lsporan Tahunan 
e. Notice Report 

 
22. Kode yang digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan 

informasi yang kita tidak  ingin orang lain mengetahuinya adalah:     
a. Kode Urut 
b. Kode Mnemonik 
c. Kode Group 
d. Blok Urutan Kode 
e. Kode Chiper 

 
23. Tujuan yang harus dicapai penganalis sistem saat merancang output 

adalah, kecuali: 
a. Untuk mengambil keputusan semi terstruktur 
b. Menyediakan output yang tepat waktu 
c. Mengirim jumlah output yang tepat 
d. Memilih metode output yang paling efektif 

 
24. Laporan yang berisi hal-hal bertentang digunaan untuk maksud 

perencanaan adalah bentuk jenis report 
a. Comparative Report 
b. Variance Report 
c. Rugi Laba Report 
d. Notice Report 
e. Equipoised Report 

 
25. Simbol Kamus Data, yang digunakan untuk maksud “dan/ And” adalah: 

a. [ ] 
b. = 
c. { } 
d. + 
e. @ 

 
26. Simbol Kamus Data di notasi tipe data, yang digunakan untuk maksud 

“9“  adalah: 
a. Desimal 
b. Karakter 
c. Angka Numerik 
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d. Terdiri Dari 
e. Alphabet  

 
27. Beberapa peranan utama sistem analis adalah keculai: 

a. Sebagai manajer 
b. Sebagai Konsultan 
c. Sebagai ahli pendukung 
d. Sebagai agen perubahan 
e. Sebagai Konsultan dan Agen Perubahan 

 
28. Keuntungan yang mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang 

disebut: 
a. Payback Peiod 
b. Return of benefits 
c. Direct benefits 
d. Tangible benefits 
e. Intangible benefits 

 
29. Dalam membuat tabel keputusan (dicision table) terdapat bagian utama 

dari tabel yaitu: 
a. Action Entry 
b. Data Entry 
c. Condition Stub 
d. Action Stub 
e. Condition Entry 

 
30. Simbol yang digunakan DFD untuk maksud mengalirkan data diantara 

proses, yaitu...... 
a. Data store 
b. Konsep data  
c. Data flow 
d. External entity 
e. Proses  


