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Q.1) Suatu susunan/kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi/perusahaan 
yang diorganisir/dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan 
metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan 
informasi yang diperlukan pemakainya, adalah definisi dari…… 
 

   

  A. Sistem database 

  B. Database (Correct Answer) 

  C. Basis data 

  D. Organisasi data 
 

  

Q.2) Suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record-record dengan menggunakan 
komputer, dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara 
data operasional lengkap sebuah organisasi/perusahaan sehingga untuk 
kepentingan proses pengambilan keputusan, adalah definisi dari : 
 

   

  A. Sistem database (Your Answer) 

  B. Database 

  C. Basis data 

  D. Organisasi data 

  

Q.3) Dibawah ini yang bukan termasuk dalam komponen pokok dari system database 
adalah : 
 

   

  A. Data 

  B. File (Correct Answer) 

  C. User 

  D. Hardware 

  

Q.4) Ciri-ciri dari sebuah data di dalam komponen sistem database adalah : 
 

   

  A. Program-program aplikasi & prosedur-prosedur 

  B. Data disimpan secara terintegrasi (Correct Answer) 

  C. Peralatan komunikasi data 

  D. Database Management System (DBMS) 

  

Q.5) Dibawah ini yang bukan termasuk jenis-jenis data pada sistem database, yaitu : 

   

  A. Data operasional dari suatu organisasi, berupa data yang disimpan didalam database 

  B. Data masukkan (input data), data dari luar sistem yang dimasukkan melalui peralatan input (keyboard) yang 

dapat merubah data operasional 
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C. Data yang disimpan tidak dapat di share karena data tersebut masih belum mempunyai nilai (Correct 

Answer) 

  D. Data keluaran (output data), berupa laporan melalui peralatan output sebagai hasil dari dalam sistem yang 

mengakses data operasional 

  

Q.6)       Dibawah ini adalah keuntungan pemakaian dalam sistem database, kecuali : 

   

  A. Data dapat dipakai secara bersama-sama 

  B. Memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan 

  C. Mudah dalam implementasinya (Correct Answer) 

  D. Terpeliharanya kerangkapan data dan inkonsistensi 

  

Q.7)      Dibawah ini adalah kerugian pemakaian sistem dalam database, kecuali : 
 

   

  A. Menyulitkan penerapan standarisasi (Correct Answer) 

  B. Rumit dan komplek 

  C. Keusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait 

  D. Penangananproses recovery & backup sulit 

  

Q.8) Data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut, 
adalah pengetian dari …….. 

   

  A. Atribute 

  B. Entitas 

  C. Record/tuple 

  D. Data value (Correct Answer) 
  

Q.9) Dibawah ini yang bukan termasuk tujuan perancangan database adalah : 

   

  A. Untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya 

  B. Memudahkan untuk menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya(Correct Answer) 

  C. Mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan (respone time, processing time 

dan storage space) 

  D. Memudahkan pengertian struktur informasi 

  

Q.10) Dibawah ini yang bukan termasuk jenis-jenis model data adalah : 

   

  A. Model data fisik 

  B. Model data berbasis record 

  C. Model data konseptual 

  D. Model data terprogram (Correct Answer) 
  

Q.11) Ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuji oleh isi database adalah definisi 
dari : 
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  A. Objek base data 

  B. Entity Relation Model (Correct Answer) 

  C. Binary Model 

  D. Semantik model 

  

Q.12) Model data yang berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang 
hubungan logic antar data dalam basis data adalah : 

   

  A. Record Base data (Correct Answer) 

  B. Object based data 

  C. Orinented base data 

  D. User base data 

  

Q.13) Dibawah ini yang bukan termasuk record based data model adalah : 

   

  A. Model Hirarki 

  B. Model Jaringan 

  C. Model Terstruktur (Correct Answer) 

  D. Model Relational 

  

Q.14) Salah satu dari record based data model yang disebut juga sebagai model CODASYL ( 
Conference on Data System Language) adalah  

   

  A. Model Hirarki 

  B. Model Jaringan (Correct Answer) 

  C. Model Terstruktur 

  D. Model Relational 

  

Q.15) Hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih di dalam entity relationship 
disebut juga : 

   

  A. Atribut 

  B. Primary Key 

  C. Relationship (Correct Answer) 

  D. Entitas 

  

Q.16) Yang menjelaskan jumlah entity yang berpartisipasi dalam suatu relationship adalah 
: 

   

  A. E-R Relationship 

  B. Derajat Relationship (Correct Answer) 

  C. Mapping Cardinality 

  D. Participation Constrant 

  

Q.17)  Yang menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergnatung pada hubungannya 
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dengan entity lain adalah : 

   

  A. E-R Relationship  

  B. Derajat Relationship 

  C. Mapping Cardinality 

  D. Participation Constran (Correct Answer) 

  

Q.18)  Dibawah ini yang bukan termasuk karakteristik database terdistribusi adalah : 

   

  A. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global 

  B. Data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokasi secara otonom 

  C. Data yang digunakan dari komputer yang tidak terhubung satu sama lain (Correct Answer) 

  D. Data pada masing-masing situs dibawah kendali satu DBMS 

  

Q.19) Relasi dipartisipasikan ke dalam beberapa bagian dan setiap bagian disimpan pada 
lokasi yang berbeda disebut : 

   

  A. Partisipasi Data 

  B. Fragmentasi data (Correct Answer) 

  C. Database Terdistribusi 

  D. Kompleksitas data 

  

Q.20) Kumpulan operasi terhadap relasi, dimana setiap operasi menggunakan satu 
atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru adalah definisi dari : 

   

  A. Bahasa query 

  B. Operator himpunan 

  C. Aljabar Relational (Correct Answer) 

  D. Intersection atau irisan 

  

Q.21) 1.      Operator relational yang melakukan pemilihan tupel atau record adalah : 

   

  A. Join 

  B. Restrict (Correct Answer) 

  C. Project 

  D. Divide 

 

Q.22) Operasi yang menggabungkan operasi selection dan cartesian produk dengan suatu 
kriteria pada kolom yang sama adalah definisi dari : 

   

  A. Theta join 

  B. Absolut join 

  C. join 

  D. Natural join (Correct Answer) 
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Q.23) Suatu atribut yang menghasilkan dari atribut yang lain adalah definisi dari  

   

  A. Atribut Full 

  B. Atribut Multi Value 

  C. Atribut Composit 

  D. Atribut Derivatif (Correct Answer) 

  

Q.24) Derajat yang memiliki satu relationship untuk tiga atau lebih entity disebut derajat : 

   

  A. Relationship Degree 

  B. Binary Degree 

  C. Unary Degree 

  D. Ternary degree (Correct Answer) 
  

Q.25) Hubungan yang memiliki banyak entity dengan banyak entity pada  ratio cardinality 
disebut sebagai : 

   

  A. One-to-one 

  B. Many-to-one 

  C. one-to-many 

  D. many-to-many (Correct Answer) 

  

Q.26) Entity set yang dependent-nya terhadap strong entity disebut sebagai : 

   

  A. Entity 

  B. Weak entity (Correct Answer) 

  C. Strong entity 

  D. Entity set 

  

Q.27)  Indikator yang terdiri dari suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang 
dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bermakna disebut sebagai : 

   

  A. Indicator tipe assosiatif objek 

  B. Indicator tipe supertipe (Correct Answer) 

  C. Indicator tipe persuatif 

  D. Indicator tipe objeck oriented 
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Q.28) 

 
Diatas adalah bentuk topologi distribusi data ? 

   

  A. Fully Connected  

  B. Tree Connected 

  C. Partially Connected (Correct Answer) 

  D. Ring connected 

  

Q.29) 

 
Di atas adalah simbol dari : 

   

  A. Atribut  

  B. Primary Key (Correct Answer) 

  C. Entitas 

  D. Relationship 

  

Q.30) 

 
     Diatas adalah salah satu contoh hubungan model data : 

   

  A. Objek base data 

  B. Entity Relation Model 

  C. Binary Model 

  D. Semantik model (Correct Answer) 

 


