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SEKOLAH TlNGGl AKUNTANSI NEGARA 
TAHUN AKADEMIK 201 112012 

Perhatian! 
1. Untuk semua soal, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan yang tersedia. lsikan jawaban Anda pada 

lembar jawaban yang disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian. 

BAGIAN PERTAMA 
TES POTENSI AKADEMIK 

(NOMOR 1 s.d. 120) 

KEMAMPUAN VERBAL (Nomor 1 - 35) 

KOSAKATA (Nomor 1 - 8) 

1. DEGlL 
A. tidak rapi 
B. sangat nakal 
C. keras kepala 
D. mau menang sendiri 

2. PSEUDO 
A. ha1 remeh 
B. tidak terlihat 
C. gerak lambat 
D. bukan sebenarnya 

3. ANTEBELLIM 
A. sebelum perang 
B. sebelum tumbuh 
C. sebelum tua 
D. sebelum merdeka 

4. APRESlASl 
A. pidato sambutan 
B. politik pecah-belah 
C. bentuk penghargaan 
D. penurunan nilai mata uang 

SlNONlM (Nomor 9 - 12) 

9. HARMON1 
A. nada 
B, selaras 
C. seimbang 
D. tangga nada 

10. LEGIUN 
A. senior 
8. senjata 
C. markas 
D. armada 

ANTONIM (Nomor 13 - 16) 

13. GASAL 
A. ganjil 
B. genap 
C. tunggal 
D. semester 

14. INSIDENTAL . 
A. rutin 
B. khusus 
C. tertentu 
D. istimewa 

ANALOG1 (Nomor 17 - 24) 

17. TlNTA : TUI-IS 
A. mata : lihat 
B. huruf : baca 
C. bibit : semai 
D. sabun : mandi 

5. MAKZUL 
A. berhenti mendadak 
B. sangat lambat 
C. sulit bicara 
D. turun takhta 

6. RELlK 
A. benda kecil 
B. masalah sulit 
C. silsilah keluarga 
D. peninggalan purba 

7. DELEGAT 
A. suka bekerja 
6. suka berbicara 
C. orang yang diutus 
D. dapat melaksanakan tugas 

8. REMlTANSl 
A. pelunasan utang 
B. pengiriman uang 
C. pembayaran tagihan 
D. pembukuan pendapatan 

11. CADAS 
A. tebal 
B. keras 
C. ganas 
D. runcing 

12. DlVESTASl 
A. pelepasan 
5. pembagian 
C. pemecahan 
D. penggabungan 

15. SAHlH 
A. benar 
0. buruk 
C. tepat 
D. cacat 

16. REPOT 
A. pasif 
5. luwes 
C. teratur 
D. leluasa 

18. BERAS : KARBOHIDRAT 
A. energi : gula 
B. telur : protein - 
C. rokok : jantung 
D. gemuk : kolesterol 
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19. PUJANGGA : PUlSl 
A. buku : guru 
B. pena : karya 
C. penerbit : novel 
D. redaksi : editorial 

20. BAYAR : ClClL 
A. jalan : cepat 
B. nafas : hidung 
C. tatap : pandang 
D. makan : kunyah 

21. TEMBAK : MATI 
A. luka : jatuh 
B. cubit : sakit 
C. buta : mata 
D. nyeri : punggung 

22. KALIMAT : PARAGRAF 
A. bait : puisi 
B. titik : koma 
C. nada : lagu 
D. syair : penyair 

23. TlKUS : PAD1 
A. benalu : akar 
B. nyamuk : darah 
C. tanaman : pagar 
D. ketombe : rambut 

24. BANDARA : PESAWAT 
A. halte : bis 
B. re1 : kereta 
C. jalan : mobil 
D. sungai : rakit 

Soal nomor 25 - 35 berdasarkan bacaan yang diberikan 

Bacaan 1 
Pernahkah Anda bertanya mengapa susunan huruf dalam keyboard mesin ketik, komputer, hingga ponsel 

berupa QWERTY? Mengapa tidak dibuat berurutan seperti ABCDEFGHIJ? QWERTY sebenarnya punya banyak 
kelemahan seperti membuat tangan kiri Anda overload terutama ketika menulis dalam bahasa lnggris (ha1 serupa 
dirasakan ketika menulis dalam bahasa Indonesia). QWERTY juga membuat kelingking Anda ovedoad. 

Penelitian menunjukkan bahwa distribusi huruf tidak merata sehingga jari Anda harus menyeberang dari 
baris ke baris. Bila dihitung jari tukang ketik tipikal akan berjalan lebih dari 20 mil per hari dibandingkan dengan 
DVORAK yang hanya 1 mil. Sayangnya, orang terlanjur ogah berpaling dari desain QWERTY kendati desain tersebut 
bukan merupakan desain yang terbaik. Sekalipun teknologi sudah bisa mengatasi problem tombol yang mengalami 
jammed, orang tetap bertahan dengan desain QWERTY. Bukannya beralih ke desain lain yang lebih superior. 
Bahkan QWERTY dinobatkan menjadi standar internasional di tahun 1966. 

Hal yang sama juga terjadi di Microsoft Windows. Kita tentu tahu bahwa Windows bukanlah sistem operasi 
terbaik, entah itu dari segi keamanan, kemudahan, kinerja, sampai soal keindahan. Namun, karena penetrasi pasar 
Windows sudah begitu deras, orang mulai terbiasa menggunakan Windows dan sistem operasi tersebut menjadi 
terstandardisasi. 

Apakah tidak ada yang lebih baik dari Windows? Tentu saja ada. Namun orang periu berpikir beberapa kali 
sebelum berpaling dari standar tersebut. Mereka harus menghadapi barrier seperti faktor biaya, isu kompatibilitas, 
proses pembelajaran, faktor waktu, dan masih banyak lagi. Akibatnya jumlah mereka yang setia jauh lebih besar 
daripada yang murtad. lnilah yang menjadikan Windows atau QWERTY kemudian menjadi standar, kendati mereka 
bukan yang terbaik. 

Dalam dunia ilmiah, fenomena ini dijelaskan sebagai konsep path dependency dan network externality. 
Intinya, inovasi tidak menghasilkan outcome yang out of the blue, tetapi merupakan perkembangan yang bisa 
diprediksi dari yang sudah-sudah. Selain itu, value dari inovasi tersebut akan makin tinggi bila digunakan oleh makin 
banyak orang. Pada tahap tertentu, inovasi tersebut akan menjadi standar yang digunakan oleh umum. 

25. Banyak orang menggunakan keyboard QWERTY karena . .. . 
A. sudah terbiasa 
B. desainnya lebih baik 
C. harganya lebih murah 
D. lebih mudah digunakan 

26. Mengapa QWERTY dijadikan standar internasional untuk keyboanl? 
A. QWERTY memiliki desain yang terbaik. 
B. jumlah penggunanya yang banyak. 
C. bisa mengatasi tombol jammed. 
D. faktor biaya produksi. 

27. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah . . . . 
A. keyboard DVORAK rentan mengalami jammed 
B. keyboanl QWERTY dibuat sesuai dengan standar internasional yang berlaku 
C. sebuah inovasi lebih bernilai apabila makin banyak orang yang menggunakannya 
D. dengan menggunkan keyboard QWERTY dapat meningkatkan kemampuan mengetik 

28. Fakta yang terdapat pada bacaan di atas adalah .... 
A. distribusi huruf pada keyboanl DVORAK lebih merata 
B. keyboard QWERTY dan Windows merupakan produk terbaik 
C. jari kelingking lebih sering digunakan pada keyboard QWERTY 
D. jumlah pengguna keyboanl QWERTY lebih banyak dari pengguna Windows 
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Bacaan 2 
Asam lemak yang ditemukan dalam suplemen minyak ikan diketahui dapat mengganggu kerja kemoterapi 

dalam melawan tumor. Oleh karena itu, pasien kanker disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai 
penggunaan suplemen tersebut. Suplemen minyak ikan diketahui kaya akan kandungan asam lemak omega3 dan 
omega-6 serta yang sangat baik akan kesehatan jantung. Namun para ilmuwan dari Belanda mengatakan, suplemen 
minyak ikan berpotensi mengurangi efektivitas kemoterapi. 

Dalam riset yang dipimpin Voest, salah satu tipe kemoterapi yang disebut cisplatin dan kerap digunakan 
untuk mengatasi kanker paru, ovarian, testis dan kandung kemih, tidak bisa bekerja akibat pengaruh platinum- 
induced fatty acids (PIFA). Asam lemak ini dihasilkan oleh sel punca dalam darah dan juga ditemukan dalam 
suplemen minyak ikan. 

Penelitian lain pada mencit yang menderita tumor di bawah kulitnya menunjukkan hewan yang disuntikkan 
asam lemak dan disebut 'dalam kadar alamiah' menjadi tidak sensitif terhadap kemoterapi. Sel-set menghasilkan dua 
jenis asam lemak PlFA yang disebut KHT dan 16:4(n-3). Asam lemak ini memicu reaksi kimia yang kemudian 
membuat sel-sel kanker menjadi resisten terhadap kemoterapi. 

Resistensi pada kemoterapi ini adalah ha1 yang serius. Kini kita sudah melihat bahwa tubuh sendiri 
menghasilkan substansi protektif dalam darah yang kuat unGk menghadang efek kemoterapi. Substansi tersebut bisa 
ditemukan dalam minyak ikan. Ahli onkologi dari The Netherlands University Medical Center Utrecht dalam jurnal 
Cancer Cell memublikasikan bahwa mereka tidak merekomendasikan konsumsi suplemen minyak ikan pada pasien 
yang akan menjalani kemoterapi, sikap ini diambil sambil menunggu riset lebih lanjut. 

29. Berikut adalah ha1 yang tidak dijelaskan pada bacaan di atas . . . . 
A. jenis-jenis asam lemak 

' B. tujuan dilakukannya kemoterapi 
C. kadar asam lemak yang membahayakan kesehatan 
D. dampak konsumsi asam lemak pada tubuh manusi 

30. Yang dimaksud resistensi pada paragraf 4 bacaan di atas adalah .... 
A. penolakan sel kanker terhadap asam lemak KHT 
6. meningkatnya kekebalan sel kanker terhadap kemoterapi 
C. meningkatnya kekebalan tubuh manusia terhadap kanker 
13: peno~akan dalam tubuh manusia terahadap senyawa dalam minyak ikan 

31. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah ... . 
A. cisplatin dapat mengatasi semua jenis kanker 
B. asam lemak yang tinggi pada manusia dapat mengurangi kanker 
C. tubuh manusia memiliki zat yang dapat menghadang efek kemoterapi 
D. tumor yang diderita mencit disebabkan oleh kadar asam lemak yang tinggi 

Bacaan 3 
Beberapa tahun belakangan ini harus diakui bahwa penggunaan bahan herbal untuk pengobatan meningkat. 

Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan bahan herbal sebagai bahan terapi. Namun seyogyanya pemakaian 
bahan herbal harus dilandasi dasar ilmu yang benar. Karena apapun permasalahannya, jika diserahkan bukan pada 
ahlinya, maka tinggal menunggu kerusakannya. Demikian juga dalam ha1 pemakaian herbal sebagai bahan terapi. 

Pengobatan herbal adalah pengobatan yang paling tua sepanjang sejarah kehidupan manusia. Setiap tempat 
kebudayaan memilihi pengetahuan tentang herbal masing-masing. Berdasarkan pengalaman turun-temurun dan cara 
mereka mengamati hewan yang memanfaatkan tanaman tersebut dengan metode coba-coba (trial and emr). Orang 
zaman dahulu menggunakan berbagai tanaman yang ada di sekitamya untuk digunakan sebagai obat. 

Menjelang milenium baru, pengobatan herbal mengalami masa kebangkitannya dengan istilah "Back to 
Nature" kembali ke alam dan mulai diterima sebagai komplemenlpendamping untuk pengobatan konvensional. 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 4 milyar atau sekitar 80% dari penduduk dunia pada saat ini 
menggunakan pengobatan herbal untuk beberapa aspek dari kesehatan mereka. Sekitar 25% dari obat-obatan yang 
diresepkan di Amerika Serikat saat ini mengandung sedikitnya satu bahan aktif yang berasal dari tanaman. 

Meski memiliki berbagai macam kelebihan dalam terapi herbal, secara prinsip dasar h a ~ s  disadari bahwa 
terapi herbal ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan tubuh secara alami, dengan membiarkan tubuh bekerja 
sendiri dalam memelihara kesehatannya. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengharapkan ramuanlobat herbal akan 
mengusir semua gejala penyakit dengan cepat. Karena pengobatan ini lebih diarahkan untuk mendukung kerja sistem 
tubuh agar berfungsi dengan baik sehingga akan mampu mengatasi sendiri gangguan penyakit yang dialami. 

32. Sejarah pengobatan herbal terdapat pada paragraf .... 
A. 1 

33. Berikut merupakan ha1 yang diceritakan pada bacaan di atas, kecuali .... 
A. pengguna pengobatan herbal 
B. kekurangan pengobatan herbal 
C. penyebab kenaikan bahan herbal -- 
D. perkembangan pengobatan herbal b 

34. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah ... 
A. herbal 
B. obat herbal 
C. bahan herbal 
D. pengobatan herbal -- 

35. Pernyataan yang bertentangan dengan bacaan di atas adalah .... 
A. terdapat ilmu yang mempelajari tentang bahan herbal -' 
B. pengobatan herbal sudah digunakan sejak zaman dahulu J 
C. manusia baru mengenal terapi herbal semenjak pengobatan modern mahal .' 
D. orang zaman dahulu memanfaatkan tanaman sebagai obat dengan coba-coba v 

- 
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KEMAMPUAN KUAN'IITATIF (Nornor 36 - 80) 

J I .  
l i b , / 2x+  J 2 x + d m =  8 maka nilai x  = .... 

5 - 2 6  
/I 

39. Jika - = 1 maka p =. .. . 
1 + 2 6  

A. i 

45. Jika p = m, q = (15 + 20)2, dan 
r=0, ! j3makap+q+r= .... 
A. 1225,125 
B. 1290,125 
C. 1300,125 
D. 1425,000 

46. Jika 12% dari 32 sama dengan 6% dari p, 
q = ' f i + 2 , d a n r = q - p m a k a p + q - r =  .... 
A. 82 
8 .128 Ix 7 \ 

ni - , \ 

C. 196 
D. 272 \ 

, 1 

555 48 444 60 47. J i k a ~ = 5 2 + ~ : - d a n y = - : - + 1 2 + 5 ~ 8  
A 4 5 

maka .... 
A. x > y  
B. x < y  
C .  x = y  

' D. hubungan antara x  dan y  tidak dapat 
ditentukan 

48. Jika x  = a z  - 9 dan y  = ( a  + 3)2 dengan a  
bilangan positif maka . . . . 

,A. x  < y  . 0 s , , - ?  +c\ 
0. x > y  ' \ 

C .  x = y  
D. Hubungan x  dan y  tidak dapat ditentukan 

4&242 1 40. Jika a  dan b  adalah bilangan riil tidak no1 yang 49. Jika - x - dan y  = 20,80 : 6,50 maka 
memenuhi 5a2 - 40ab + 16b2 = 0  maka: = .... 4~ 12 

5 
.... 

A. A. x > y  

0. ; - J r 3  * 0. x < y  
'V . >  - C .  x = y  C. - 4  

5 
\ ?  - - D. hubungan x dan y  tidak dapat ditentukan 

5 D. -; - 

41. m = 33 % dari 168, n = 87,596 dari 128 maka 

nilai :(m + n) adalah .... 

50. Jika 5X-'- - 5 dengan #: maka .... 
Y -; 

A. x < ;  ,,< \ '  

8. x > y  , . 

C.  x = y  
D. Hubungan x  dan y  tidak dapat ditentukan 

51. Jika a < 7 - x < b  dan b < 7 - y < c  dengan 
a  < b  < c  maka .... 
A. x < y  
B. x > y  
C .  x = y  
D. hubungan x  dan y  tidak dapat ditentukan 

44. Jika p r  + ps + qr + qs = 48 dan r + s = 12 maka 53. 
nilaidari p + q + r + s =  .... 
A. 4 

x  adalah rata-rata dari semua bilangan ganjil 
an'iara 37 dan 51. Jika y  adalah rata-rata dari 
semua bilangan genap antara 37 dan 51 maka 
.... 
A. x < y  , I  

0. x > y  
c. x = y  
D. hubungan x  dan y  tidak dapat ditentukan 

1 I 

B88 48 999 144 Jikax=56+-:--,dany = - : -+6+25x2  
8, 9 1 2  

maka .... 
A. x > y  
B. x < y  
c x = y  
D. hubungan antara x  dan y  tidak dapat 

ditentukan 
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54. Hana rnelernparkan 2 buah dadu. Jika x  adalah i 61. 
\\ peluang rnunculnya dua rnata dadu berjurnlah 4 

\\ 

dan y  adalah peluang rnunculnya dua rnata dadu 
berjurnlah 6 rnaka . . . . 
A. x > y  
B. x < y  
C. x = y  
D. hubungan antara x  dan y  tidak dapat 

ditentukan 

< 6 rnaka .... 

A. x < y  
B. x > y  
C. x = y  
D. hubungan x  dan y  tidak dapat ditentukan 

Rasio jurnlah pegawai di bidang perencanaan 
dan bidang penyelenggaraan secara berturut- 
turut adalah 6 . 7. Jika setiap pegawai di bidang 
perencanaan pernah diklat sebanyak 6 kali 
sedangkan pegawai di bidang penyelenggaraan 
pernah diklat sebanyak 5 kali rnaka banyaknya 
banyaknya jurnlah sernua diklat yang d~ikuti 
pegawai oleh dua bidang tersebut sebanyak 213 
kali. Banyaknya pegawai di dua bidang tersebut 
adalah .... 
A. 26 orang 
B. 39 orang 
C. 52 orang 
D. 65 orang 

! 

62. Pak Syukur rnernberikan f luas tanah rniliknya 

kepada putra sulungnya dan sisanya kepada 
putra bungsunya. Jika sisa tanah Pak Syukur 
tinggal 144 rn2, berapa rn2 luas tanah Pak Syukur 
mula-mula? 
A. 360 
B 540 
C. 720 '\ 
D. 2 160 \ t 

56 Diketahui ABC adalah segitiga siku-siku dl A dengan 63. Selisih uang Badu dan Urnai adalah 
AB = 30 cm dan AC = 40 crn. Jika AD adalah garis Rp36.000.00. J~ka Badu rnernberikan i uangnya 
tinggi dari segitiga ABC dan E adalah titik tengah AD 
rnaka panjang AE adalah .... kepada Urnai rnaka jurnlah uang rnereka rnenjadi 

A. 24crn sarna. Jurnlah uang rnereka mula-mula adalah .... 

B. 20crn A. Rp124 000,OO I 

C. 12crn B. Rp128.000,OO -_ - - D. 10crn % C. Rp130.000,OO 
D. Rp144.000,OO 

57. Haikal berangkat dari kota A pukul 09.45 dan tiba 64. 
di kota B pukul 12.40 dengan rnenggunakan bus 
antar kota. Di ternpat peristirahatan, bus berhenti 
selarna 15 rnenit. Berapa krn jarak antara kota A 
dan kota B jika bus yang diturnpangi Haikal 
dipacu dengan kecepatan 66 krnljarn? 
A. 154 
B. 166 1 ,. ; t  9 , 
$. 176 , ,  \ )  . . \  v k  

'D. 242 ( I  

58. Perbaikan jalan sepanjang 20 krn diperkirakan 
dapat selesai dalarn waktu 30 hari dengan jurnlah 
pekerja 12 orang. Jika setelah 10 hari 2 orang 
pekerja berhenti bekerja, berapa hari perbaikan 
jalan akan rnundur dari waktu perkiraan? 
A. 2 . rn B. 4 ) , ' &  - 

59. Baldi seorang pedagang rnukena. Salah satu 66. 
stoknya seharga Rp60.000,OO per-rnukena. 
Berapa harga yang harus dipasang, agar Baldi 
rnendapat untung 40% dan rnasih dapat rnernberi 
diskon 20% untuk satu rnukena tersebut adalah 

60. Pada tahun 2011, perbandingan urnur Aldo, 
Badri, dan Candil adalah 12 : 13 . lo .  Jika 4 tahun 
sebelurnnya urnur Candil 26 tahun, pada tahun 
berapa Aldo lahir? 
A. 1972 

.? 
, L  '" 

s/ 1975 - 1'. i 
C. 1976 
D. 1981 I 

, I  9 

Tiga buah larnpu masing-masing padarn otornatis 
setiap 90 rnenit, 120 rnenit, dan 180 rnenit. 
Berapa kali ketiga larnpu padarn bersarna-sarna 
dalarn satu hari? 
A. 2 
B. 3 
,C. 4 
D. 6 

Alas suatu segitiga adalah tingginya. Jika luas 

segitiga F x 2  crn2 rnaka alasnya adalah . crn. 

A. Ex 
3 B. ; X  

9 C. ; x  
5 D. ; x  

Jika 10% banyaknya uang Cici adalah % dari 
banyaknya uang Ana dan 5% dari banyaknya 
uang Cici sarna dengan banyaknya uang Bina, 
rnaka persentase banyaknya uang Ana dikurangi 
banyaknya uang Bina terhadap banyaknya uang 
Cici adalah . . . . 
A. 15% 
B. 17,5% 
C. 18% 
D. 10.5% 

67. Pak Jablr rnernpunyai kebun berbentuk persegi 
panjang dengan luas 432 rn2. Selisih panjang dan 
lebar adalah 6 rn. Apabila di sekeliling kebun 
bag~an dalarn kebun tersebut dibuat jalan selebar 
1 rn, rnaka luas jalan tersebut adalah .... 
A. 39 rn2 

" I 

B. 58 rn2 r I 

C. 78rn2 fl . .  
f 80 rn2 I .  

. Fc 
> 
q - 
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68. Di sebuah toko, rata-rata 95% payung terjual 
sepanjang bulan September dan rata-rata 83% 
payung terjual sepanjang sebelas bulan lainnya. 
Maka rata-rata penjualan payung sepanjang 
tahun di toko tersebut adalah .... 
A. 70% ' *\ i b, 

B. 74% 
C. 80% 
D. 84% 

69. Setelah melewati pro$es penggllingan, gabah 
akan menyusut x %  setelah menjadi beras. Joko 
menggiling 100 kg gabah dan menjual beras hasil 
penggilingan seharga Rp6.800,OO tiap kg-nya. 
berapa total uang yang diperoleh Joko? 
A. 6.800 x (100 - X )  

B. 6.800 x (100 - 6) 
,G. 680.000 (1 - 6) 
D. 680.000 x (100 - 6) , 

70. Seekor kambing dan seekor sapi dapat 
menghabiskan persediaan 10 karung rumput 
dalam waktu x  hari. Jika seekor kambing saja 
dapat menghabiskan persediaan rumput tersebut 
dalam y hari maka seekor sapi saja dapat 
menghabiskannya dalam . . . . 

71. Disekeliling taman berukuran 28 m x 35 m akan 75. 
ditanami pohon cemara dengan jarak antar pohon 
3,5 m. Jika blaya penanaman pohon tiap 
batangnya Rp105.000,00, berapa rupiah 
anggaran yang harus disiapkan? 
A. Rp1.890.000,00 1 

5. Rp2.940.000,OO , I 

C. Rp3.780.000,OO . 
D. Rp5.880.000,OO 

72. Pada sebuah balok diket5hui luas tutup balok 
tersebut adalah 432 cm2, sisi depan balok 
mempunyai luas 336 cm , dan sisi samping 
mempunyai luas 252 cm2. Lebar balok tersebut 
adalah ... cm. 
A. 12 
B. 14 
-C. 18 
D. 24 

73. 300 orang terdaftar menjadi anggota klub Bugar 
yang melatlh beberapa cabang. 15% anggota 
mengikuti olahraga renang dan voli pantai. 80 
orang anggota mengikuti cabang selain renang 
dan voli pantai. 30% mengikuti cabang voli 
pantai. Banyaknya anggota yang hanya 
mengikuti cabang renang adalah .... 
A. 175 
)3 130 o h 

C. 85 \ q 

D. 40 

74. Sudut A adalah penyiku sudut B. Jika 
perbandingan sudut A dan sudut B adalah 4 : 5, 

0 maka sudut A besarnya ... . 
A. 30 
B. 40 
C. 45 
D. 50 

\ 

Petunjuk soal 76 - 78 perhatikan diagram berikut! -.,' 7 

Pak Hasan memiliki satu orang istri dan 
beberapa anak. Rata-rata umur keluarga tersebut 
adalah 24 tahun. Tanpa salah satu anak Pak 
Hasan yang berumur 8 tahun, rata-rata umur 
keluarga tersebut adalah 28 tahun. Berapakah 
banyaknya anak Pak Hasan? 
A. 5 orang 
5. 4 orang 
,E" 3 orang 

D. 2 orang \ 

64 

60 80 1 
40 4 30 W Laki-laki 

u Perempuan 

-. . '1" '- 

1 Tarik tambang Gerak ialan Senam aerobik Paniat ~ inana  I 
Pada perayaan Hari Kemerdekaan, suatu perusahaan mengadakan lomba dengan jumlah peserta sesuai dengan 
diagram di atas. Seluruh karyawan di perusahaan tersebut diharuskan mengikuti lomba gerak jalan dan diperbolehkan 
mengikuti satu perlombaan lainnya. 

76. Berapa orang jumlah karyawan laki-laki yang 78. Berapa orang jumlah seluruh karyawan laki-laki? 
mengikuti lomba tarik tambang dan gerak jalan? A. 56 
A. 22 B. 64 
5. 30 C. 108 
C. 78 D. 117 
D. 86 

77. Berapa orang jumlah karyawan perempuan yang 
mengikuti lomba gerak jalan dan senam aerobik? 
A. 18 
,B. 35 
C. 82 
D. 99 
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kan 

Petunjuk: untuk nomor 79 dan 80 perhatikan tabel di bawah ini! 

Berikut ini adalah grafik kendaraan yang parkir di lahan PT Maju Lancar selama lima minggu. 

Jenis Kendaraan Parkir 

50 45 d i  Lahan PT Maju Lancar 
4 2 45 

.- 
2 I 
Y *-- --*-..-*----e 

--.go + Kendaraan Roda Dua 
c 2 2 23 

18 20 
rn 

22 

-+- Kendaraan Roda Empat 

Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima 
Minggu 

79. Rata-rata kendaraan roda dua yang parkir di 80. Rata-rata kendaraan yang parkir di lahan Maju 
lahan PT Maju Lancar untuk tiap minggunya Lancar untuk tiap minggunya adalah ... buah 
adalah ... buah kendaraan. kendaraan. 
A. 51 A. 21 
B. 41 B. 31 
C. 31 C. 41 
D. 21 0. 62 

KEMAMPUAN PENALARAN (Nomor 81 - 120) 

Soal nomor 81 - 88 pilihlah kesimpulan dari pernyataan yang diberikan 

81. Jika Boneng suka mangga maka Ateng suka 85. Jlka sudah jam 12.00 WIB maka waktu lstirahat 
1, jeruk. Mereka adalah teman akrab. Ateng tidak tiba. Jika waktu istirahat tiba maka seluruh 

€0 suka jeruk. & - pegawai makan siang: Kenyataannya, sekarang 
A. Boneng suka jeruk. sudah jam 12.30 WIB. 
B. Ateng suka yang Boneng juga suka. A. Sekarang seluruh pegawai belum makan 
C. Boneng tidak suka mangga. siang . 
0. Ateng dan Boneng suka mangga. B Sekarang seluruh pegawai makan siang. 

C. Waktu istirahat belum tiba. 
D. Tidak dapat disimpulkan. 

82. Jika zat A terbakar maka zat C mencair dan 
warnanya berubah. Dalam suatu penelitian, 
ternyata pemanasan terhadap zat B 
menyebabkan zat A terbakar. Kesimpulannya, 
dalam penelitian itu . . . . 
A. zat C tidak mencair namun berubah warna 
B. zat C mencair namun tidak berubah warna 
C. zat C juga ikut terbakar bersama zat A 
D. zat C mencair dan berubah warna 

83. Setiap boneka ,yang dijual di toko 'Ip~n Upin' 
mengenakan pakaianl hijau atau merah., Boneka 
Barbie yang dibeli Bennydi-toko 'tpih dpinl tidak 
mengenakan pakaian merah. 
A. Benny membeli satu-satunya boneka Barbie 

di toko 'lpin Upin'. 
B. Hanya toko 'lpin Upin' yang menjual boneka 

berpakaian hijau. 
C. Boneka Barbie yang dibeli Benny pasti 

mengenakan pakaian berwarna hijau. 
D. Benny tidak menyukai boneka yang 

mengenakan pakaian merah. 

86. Jika yang' manis adalah cantik 
adalah mynawanla Ternyata 
menawan,: 
A. Yang manis tidak cantik. 
B. Yang cantik adalah manis. 

,C. Yang menawan selalu manis. 
D. Yang manls sudah pasti cantik. 

-, 
87. ,_ Semua . yang hadir dalam pesta Z merupakan 

eksekutif mud-a: Sebagian yang hadir dalam 
pesta Z adalah pengusaha free-lance. 
A. Sebagian pengusaha free-lance adalah 

eksekutif muda. 
B. Semua eksekutif muda adalah pengusaha 

free-lance. 
C. Semua pengusaha free-lance hadir dalam 

pesta Z. 
D. Sebagian yang hadir bukan eksekutif muda. 

84. Sonto selalu tertidur sebelum jam 12 malam. 88. Setiap E selalu G. Sebagian C adalah E Semua 
Sonto baru diangkat menjadi salah satu security C adalah G. 
desa. Hari ini Sonto dapat giliran jaga malam. A. Semua E adalah C. 
A. Sonto selalu tertidur sebelum jam 12 malam B. Semua C adalah E. 

kecuali bila dapat giliran jaga malam. C. Setiap E dan B adalah C. 
,B. Walaupun dapat giliran jaga malam, Sonto _D. Setiap C dan E adalah G. 

tetap tertidur sebelum jam 12 malam. 
C. Sonto tertidur setelah jam 12 malam, saat 

dapat giliran jaga malam. 
D. Hari ini Sonto tidak tertidur sebelum jam 12 

malam. 
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Soal nomor 89 - 91 berdasarkan informasi berikut. 

Enam orang nasabah bank. Mardo, Nur, Okto, Punva, Ros, dan Srl sedang antri di Bank X. Tiap nasabah duduk 
dikursi tunggu dengan masing-masing memegang nomor antrian, dari nomor 1 sampai 6. 

urutan nomor antrian Nur lebih kecil daripada Sri; ,A 1 )  o ' (  I; 1) 

nomor antrian Okto urutan ke-3 sebelum Mardo; 
nomor antrian Nur urutan ke-3 sebelum Punva. 

89. Jika nomor antrian Okto lebih kecil daripada Nur, 91. Jika Sri berada di urutan ketiga, maka yang 
maka pernyatan yang benar adalah .... mungkin berada pada urutan kedua adalah .... 
A. Nur berada pada nomor urutan yang lebih A. Mardo atau Punva 

kecil daripada Punva dan Mardo U B. Nur atau Okto 
B. Punva berada pada nomor urutan yang lebih C. Okto atau Mardo - 

kecil daripada Mardo D. Punva atau Ros 
C. nomor antrian Okto dan Nur tidak berurutan 
D. Okto tidak mungkin berada pada urutan 1 

90. Dari urutan berikut yang mungkin berlaku sebagai 
nomor urut antrian nasabah adalah ... . 
A. Sri, Nur, Okto, Ros, Punva, Mardo ' r  
B. Okto, Nur, Sri, Punva, Ros, Mardo v,, 

C. Nur, Mardo, Ros, Punva,Sri, Okto 
D. Okto, Nur, Sri, Mardo, Punva, Ros 

Soal nornor 92 - 95 berdasarkan informasi berikut. 

Pembangunan jembatan lintas pulau akan dilakukan. PT Anugerah sebagai pemenang tender segera menyiapkan 
pembangunan tersebut. Pembangunan jembatan akan dibagi ke dalam 6 jenis pekerjaan: D, E, F. G, H, dan I. 
Semua karyawan harus mengikuti petunjuk yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan supaya pekerjaan 
dapat selesai sesuai rencana. Diantara aturan tersebut adalah sebagai berikut: 

G dikerjakan sebelum H 6 i- i-\, 
F dikerjakan pada urutan ketiga F = " t7 

I tidak akan dikerjakan jika pekerjaan D belum dilakukan. i? -L. \ 

92. Jika setelah mengerjakan I karyawan 94. Jika D dikerjakan tepat setelah H maka .... 
mengerjakan G, maka urutan yang benar dari A. G adalah yang pertama dikerjakan / 

yang pertpma dikerjakan adalah ... ,B. I adalah yang terakhir dikerjakan 
A D , E , F ~ I , G , H  C. D dikerjakan sebelum G ': 
B. I, G, H, D, E, F D. H dikerjakan setelah I ,; 
C. I, G, F, D, H, E r 3 5 c *( $, 

D. D, I, G, H, E, F 

93. Jika yang dikerjakan pertama kali adalah E, maka 95. Jika E dikerjakan pada urutan terakhir dan G 
yang mungkin dikerjakan pada urutan kedua pada urutan kedua maka yang pertama 
adalah .... dikerjakan adalah .... 
A. F 7 E A. D 
B. G B. F 
C. H C. H 
D. I ' D. I . r, \ tL ,  ' 

d 

Soal nomor 96 - 98 berdasarkan informasi berikut. 

Wanodya punya empat saudara kandung yakni Mahmudah, Burhan, Istianah, dan Yunaidah. Yunaidah lebih tua 
daripada Mahmudah. lstianah tidak lebih muda daripada Burhan. Tidak ada anak yang lahir pada tahun yang sama. 

96. Jika Burhan anak ketiga maka .... 
A. Yunaidah anak pertama 
B. Wanodya bukan anak pertama 
C. lstianah bukan anak terakhir .. 
D. Mahmudah anak keempat 

98. Jika Wanodya anak ketiga dan Mahmudah anak 
kedua maka .... 
A. Burhan anak pertama , 
6. Yunaidah anak terakhir ' 
C ,  lstianah anak pertama 

-43. lstianah anak keempat 

97. Jika lst~anah adalah anak keempat maka anak \ ' 1  
% -\ I 

I - kelima adalah ... , 
\f J , ! 

A. Burhan-' 1 -/ j 
B. lstianah 
C. Wanodya 

7- -7 9, 
D. Mahmudah \ % 

Soal nomor 99 - 106 pilihlah yang merupakan lanjutan dari barisan yang diberikan. 

- 
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STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION 
Seled the correct answer from the four choices given! 

A. wiH have been stayed 
,E3. will have been staying 
C. will be staying B. An alternative Chinese theory wMch 
D. will be stayed C. An alternative Chinese theory .- 

D. That an alternative Chinese theory 

122. Sandra wouM not accept this offer, and . . . . 
A. I would not neither 
B. I would either 
C. either would not I 

)2- neither would l 

of thowatMls of planet$ . . . 
nwwkmwnbdom. ' ' 

125. It Cg &RMWVW that Wf ... th 
d ~ ~ ~ ~ .  * 

unsia is a ... in which each chap* is a 

127. l i ~ S ~ n k a b Q i v g W M o n , ~ r r r r d i a ~  ... 1 e band attempted ... a new deal with th6 
ahthus as dey@M. mws record label. 

D. wouldbe / 

128. M a t  month at him Urn* the man ... a junior level 1 orothy ... Peking Duck before she v M d  
eourm on i-l trade. 
A. talahm 
B, will havghLlgM . was never eating 
C. W k ~  . has never eaten 
4. vdbet?%tcMng . had never eaten 

129. They wmw too sc@FBd to ... the 6uWed of 1 e audience listened to ... the spoic- 
mrri6@~ in front of flCgjr p@mnSg. 
A. ~ U F I  . 
B. bhg  up -- 
C. bring in 
D. bhgocrt 

s never learned how to make brad; . . . , 



141. ... hunted down for their meat. but they are 
decimated for their oil. 
A. Not only are whales 
B. Whales only are not 
C. Only whales are not 
D. Are not only whales 

142. After ... the south pole, Amundsen spent 
days in taking measurement of the vianity. 
A. reached 
8. reaching 
C. reaches 
D. reach 

143. Of the two cars in the showroom, the 
Porsche 91 1 Turbo Convertible is . . . . 
A. more expensive 
B. the more expensive 
C. most expensive 
D. the most expensive 

Although . . . feminine language, NoN American 
feminist critics of the 1970s began by analyzing 
non-feminine texts. 
A. interested in 
B. they interested in 
C. were interested in 
D. they interested were in 

... the contract is signed by both parties, the 
developer can start building the house. 
A. That 
B. Once 
C. While 
D. Unless 

r 148. The driver who has ... loss of concentration hit 
the orphaned children. 
A, momentary 
B. momentous 
C. momentarily 
D. moment 

144. The fans ... in line next week when the 
was released. 
A. will wait 
B. will be waiting 
C. will have waited 
D. will have been waiting 

The Odden Ice Tongue is one of the few regions 
of the ocean . . . winter convection occurred. 
A. which 
8. from which 
C. in where 
D. in which 

145. The respiratory system in plants ... anatom 
features such as stomata. 
A. includes ' 
B. included 
C. is including 
D. has induded 

Last year at this time, the President .. . a speech 
in front of Congress. 
A. had 
B. had had 
C. was having 
D. had been having 

cal 150. 

ERROR RECOGNITION 
Choose the one word or phrase which would not be ppropriate in standard written English! 4 
151. Last night, the neighborhood was surarised b the attack of armed aunman while they were sleeDing. 

A t B  C D 

154. The chef cannot 
A B D 

155. Were an artist 

158. Wolves are known for their keen intelliaent, s lled huntinq, and organized social structure. 
A D 

157. It was them who established 
A B C D 

158. Labrador was able to sniff out colon cancer fr m human breath as accurate as a donoscopy machine. 
A f C D 

160. The factory 
A B D 
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READING COMPREHENSION 
Read the passage carefully and select the correct answer from e four choices (A, B, C, or D)! I 
Reading 1 for questions 161 - 167 

It can take the form of 

Graffiti has existed at least since the days of civilizations. Graffiti originally was the term 
5 used for inscriptions, figure drawings, etc., found on s of ancient sepulchers or ruins, as in the 

15 repute of their work would 
acdaim and attracted the attention of influential 

The difference between tagging and graffiti is but some say it is a clear one: tagging is 
20 gang-motivated andlor meant as too vulgar or controversial to have public 

value; while graffiti can be viewed charged with political meaning or not. 

161. Where do taggers mostly inscribe their works? at is the topic of the passage? 
A. City's walls. " The natures of Graffiti. 
B. Buses. The development of Graffiti. 
C. Subway triins. The effects of Graffii. 
D. Sepulchers. The characteristics of GraRti. 

162. In what condition is graffiti considered as illegal 166. he word swiftly in line 15 is closest in meaning 
vandalism? .... 
A. When it is committed without property . quickly 

owner's permission. . suddenly 
B. When it is inscribed on any outside walls i . slowly 

and sidewalks. . deliberately 
C. When it is drawn by using aerosol sprays 

and markers. 
D. When it is charged with political motivation 

and meaning. 

163. Which of the following words could best 167. to the passage, what is NOT true 
substitute the word cryptic in line 1 I ?  out tags? 
A. Perilous. It exposes the qualities of the writers. 
B. Mysterious. It gives hidden messages. 
C. Related. It does Hot have public value. 
D. Substantial. " It is as old as graffiti. 

164. The pronoun it in line 19 refers to .. . . 
A. tagging 
B. graffiti 
9. difference 
D. vandalism 

I 
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Reading 2 for questions 168 - 173 

Line Hydropower is electricity generated I 

usually originating in hills and mountains, crea 
energy of that moving water can be substantb 
energy has been exploited for centuries. Farn 

5 grind wheat into flour. Placed in a river, a wate~ 
wheel. The kinetic energy of the flowing river h 
runs the mill. 

A typical hydro plant is a system v 
produced; a dam that can be opened or closec 

10 stored. The water behind the dam flows thmugl 
them to turn. The turbine spins a generator t( 
generated depends on how far the water dra 
electricity can be transported over long-distana 

Hydropower is the cheapest way to s 
15 been built and the equipment installed, the en€ 

that is renewable yearly by snow and rainfall. 
the flow of water through the turbines to prod1 
recreational opportunities, such as swimming 
wildlife and other natural resources. Some fish, 

20 spawn. Technologies like fish ladders help sall 
but the presence of hydroelectric dams cha 
Hydropower plants can cause low dissolved ox 

168. The word intake in line 10 has a close 
meaning with . . . . 
A. opening 
B. fissure 
C. crack 
a. resetvoir' 

169. What is NOT included in the passage as U 
benefits of hydropowen 
A. It is more economical to pmduce. 
B. It helps the fusion of oxygen, 
C. It can be used as recreational place. 
D. Its source of energy is renewable. 

170. The word It in line 15 refers to . . . . 
A. flowing water 
B. hydropower 

4 

C. energy 
D. electricity 
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~g the energy of moving water. Rain or melted snow, 
itreams and rivers that eventually run to the ocean. The 
IS anyone who has been wti~tewater rafting knows. This 
5 since the ancient Greeks have used water wheels to 
me1 picks up flowing water in buckets bated around the 
; the wheel and is converted into mechanical energy that 

three parts: an electric plant where the elecbidty is 
I control water flow; and a resgtvoir where water can be 
n intake and pushes against Wades in a W n e ,  causing 
roduce electricity. The amount of ekbidty that can be 
and how much water moves through the system. The 
ectric lines to homes, factories, and businesses. 
srate electricity today. That is because once a dam has 
I source-flowing water is  free. It is a dean fuel source 
lropower is also readily available; engineers can control 
electricity on demand. In addion, resewdm may offer 

d boating. But damming rivers may destroy or disrupt 
e salmon, may be prevented from swimming upstmam to 
I go up over dams and enter upstream spawning areas. 
9s their migration patterns and hurts fish populations. 
n levels in the water, which is harmful to fiver habitats. 

171. The paragraph following the passage most 
probably discusses . . . . 
A. why the hydropower plants can endangef 

the river habitats 
B. why the migration pettems of the salmon 

change 
C. how the dissolving of oxygen in the water 

affects the salmon 
f l .  how the hydropower plants can endanger 

the river habitats 

172. What kind of energy is produced by the flowing 
water? 
A. Kinetic energy. /- 

6. Mechanical energy. 
C. Electrical energy. 
D. Hydroelectric energy. 

173. What is the topic of first paragraph? 
A. The exploitation of moving water. 
B. The sources of moving water. 
C. The use of moving water. / 
D. The nature of moving water. 



Reading 3 for questions 174 - 180 

languages, a proportion that is growing as 
15 outliers to learn the dominant tongue in lieu . Every7~s;8stimates Harrison's institute, a 

Abbi. 

174. What is the main idea of the passage? 
A. Boa Sr the last living member of the p d  language was caused by several reasons below, 
B. Boa Sr the last connection to Bo culture: EXCEPT .... 
C. Boa Sr thk last link to Bo language. A. urbanization 
D. Boa Sr the oldest member of the Bo ever B. globalization ' 

lived. C. colonialization , 
D. migration . 

best be replaced by . . . . pr. language extinction 
A. grouped B. the vanishing of the Bo 
B. created C. a perilous moment 
C. collected D. tribal people 
D. placed 

176. The word dispersed in line 17 could best be 
replaced by . . . . 
A. distributed 
B. disappeared kz 

C. connected with large numbers of speakers. 
D. scattered . , B. Eighty three percent of the languages 

spoken in the world will be extinct by the 
end of the 21st century. 

C. The vanishing of Bo language has already 
predicted by several scholars and linguists. 

D. Bo language is the most advanced 
language ever found in Andamanese ethnic 

177. According to the linguist what did we lost with 
Re death of each oral language? 
A. The biodiversity of a language. / 
B. The knowledge from a culture. 
C. Varieties of birds and fish. 
D. Obscure dialects and isolated communities. 


