
1. Toko MERDEKA memberikan potongan harga 20% pada setiap penjualan barang. Untuk 

pembelian sepasang sepatu,Ibu Asmaniar membayar kepada kasir sebesar Rp 40.000. Harga 

sepatu tersebut sebelum mendapat potongan harga adalah …. 

a. Rp 72.000     b. Rp 50.000     c. Rp 48.000     d. Rp 32.000     e. Rp 8.000 

2. Karena prestasi kerjanya baik,seorang karyawan hotel mendapat bonus 15% dari gaji 

pokoknya. Apabila gaji pokok karyawan tersebut adalah Rp 200.000 maka gaji yang diterimanya 

adalah …. 

a. Rp 500.000     b. Rp 300.000     c. Rp 230.000     d. Rp 215.000     e. Rp 203.000 

3. Koperasi PELNI memberikan pinjaman kepada tiga pedagang besar Rp 6.000.000. Pedagang  

A menerima 1/5 bagian dari pinjaman,pedagang B menerima sebesar 30%, dan pedagang C 

menerima sisanya. Besar masing-masing bagian yang diterima oleh ketiga pedagang tersebut 

berturut-turut adalah …. 

a. Rp 3.000.000 ; Rp 1.800.000 ; Rp 1.200.000 

b. Rp 1.800.000 ; Rp 3.000.000 ; Rp 1.200.000 

c. Rp 1.800.000 ; Rp 1.200.000 ; Rp 3.000.000 

d. Rp 1.200.000 ; Rp 3.000.000 ; Rp 1.800.000 

e. Rp 1.200.000 ; Rp 1.800.000 ; Rp 3.000.000 

4. Pak Joko membeli seperangkat komputer dengan harga sebelum kena pajak Rp 2.750.000. 

Jika besar pajak penjualan 10%,harga komputer yang harus dibayar pak Joko adalah …. 

a. Rp 2.752.750     b. Rp 2.777.500     c. Rp 2. 925.000     d. Rp 3.025.000     e. Rp 3.125.000 

5. Suatu perusahaan roti menghasilkan roti dengan ketebalan rata-rata 4.0 cm. Presentase 

kesalahan dari ketebalan tersebut adalah …. 

a. 25%          b. 2,5%          c. 1,25%          d. 1%          e. 0,25% 

6. Panjang dua batang kawat adalah 4,5 cm dan 2,1 cm (hasil pembulatan ke 0,1 terdekat ). Jika 

kedau batang kawat tersebut disambung,panjang kawat maksimum adalah …. 

a. 6.70 cm          b. 6,60 cm          c. 6,6 cm           d. 6,50 cm          e. 5,6 cm 

7. Ukuran lantai salah satu kamar pada hotel MELATI adalah  5 m x  7 m. Luas maksimum lantai 

kamar tersebut adalah …. 



a. 41,25 m2        b. 35,75 m2          c. 35,00 m2          d. 33,75 m2          e. 29,25 m2   

8. Negasi dari implikasi “ Jika makanan seseorang bergizi tinggi maka ia akan tumbuh sehat “ 

adalah …. 

a. Jika makanan seseorang bergizi rendah maka ia akan kena penyakit 

b. Jika makanan seseorang tidak bergizi tinggi maka ia tidak akan tumbuh sehat 

c. Jika seseorang sakit maka ia tidak makan makanan bergizi tinggi  

d. Makanan seseorang tidak bergizi tinggi atau ia tumbuh sehat  

e. Makanan seseorang bergizi tinggi dan ia tidak tumbuh sehat  

9. Diketahui premis-premis sebagai berikut. 

P1     : Jika harga barang naik maka permintaan akan barang tersebut turun. 

P2     : Permintaan bahan pangan tidak turun 

Konklusi dari premis-premis diatas adalah 

a. Harga bahan tidak naik        

b. Harga bahan pangan tidak turun 

c. Permintaan bahan pangan tidak turun 

d. Harga bahan pangan naik 

e. Permintaan bahan pangan tidak naik  

10. Diketahui dari premis-premis diatas adalah …. 

P1     : Jika kegiatan usaha suatu kperasi maju maka SHU yang diterima anggota besar  

P2     : Jika SHU yang diterima anggota besar maka kesejahteraan anggota meningkat 

Konklusi dari premis-premis diatas adalah  …. 

a. Jika kesejahteraan anggota meningkat maka SHU yang diterima besar 

b. Jika SHU yang diterima anggota besar maka suatu koperasi maju 

c. Jika suatu koperasi tidak maju maka SHU yang diterima kecil 



d. Jika kegiatan usaha suatu koperasi maju maka kesejahteraan anggota meningkat 

e. Jika kegiatan usaha suatu koperasi tidak maju maka kesejahteraan anggota tidak meningkat   

11. Persamaan garis yang melalui titik Q ( 2 , 4 ) dan titik R ( 3 , 2 ) adalah …. 

a. y = 8  +  2x     b. y =  8  -  2x     c. y =  2  +  6x     d. y =  -8  +  6x     e. y =  -16  +  6x 

12. Denga harga Rp 300 dapat terjual 10 unit barang, sedangkan dengan harga Rp 250 dapat 

terjual 20 unit barang. Fungsi permintaannya adalah …. 

a. P  =  350  -  50     b. P  =  350  +  50     c. P  =  5Q  -  350     d. P  =  250  -  5Q     e. P  = 5Q  +  250 

13. Suatu fungsi permintaan ditentukan oleh persamaan   P  =  300  -  2Q, sedangkan fungsi 

penawaran ditentukan oleh persamaan   P  =  4Q  +  20. Harga dan jumlah barang pada saat 

terjadinya keseimbangan pasar berturut-turut adalah …. 

a. Rp 100 dan 20 unit     b. Rp 140 dan 30 unit     c. Rp 260 dan unit     d. Rp 300 dan 40 unit 

e. Rp 340 dan 20 unit 

14. Daerah  M  pada gambar dibawah ini merupakan daerah penyelesaian dari suatu model 

matematika.   
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Sistem pertidaksamaannya adalah  …. 

a. 2x  +  2y  ≥  4  ;  3x  -  4y  ≤  12  ;   x  ≥  0 ,  0 ≤  y  ≤  3 

b. -2x  +  2y  ≥  4  ;  3x  -  4y  ≤  12 ;  x  ≥  0,   0  ≤  y  ≤  3 



c. 2x  -  2x  ≥  4   ;   3x  -  4y  ≤  12 ;   x  ≥  0,   0   ≤  y  ≤  3 

d. -2x  +  2y  ≥  4  ; 4x  -  3y  ≤  12 ;   x  ≥  0,    0  ≤  y  ≤  3 

e. 2x  +  2y  ≥  4  ;   4x  -  3y  ≤  12 ;   x  ≥  0,    0  ≤  y  ≤  3 

15. Daerah yang diarsir pada gambar dibawah ini merupakan daerah penyelesaian dari suatu 

model matematika . 
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Nilai minimum yang memenuhi fungsi obyektif  P  =  2x  +  5y  adalah …. 

a.   4          b.   8         c.   17          d.   20           e.   30 

16. Ibu Siti mempunyai persediaan 4 Kg terigu dan 1,2 kg mentega. Ia ingin membuat roti jenis 

A dan roti jenis B. Untuk membuat roti jenis A diperlukan terigu 100 g  dan mentega 50 g, 

sedangkan untuk roti jenis B diperlukan terigu 150 g dan mentega 25 g. Jika roti jenis A dijual 

dengan harga Rp 1.000 dan roti jenis B dengan harga Rp 750, pendapatan maksimum ibu Siti 

dari hasil penjualan kedua jenis roti tersebut adalah …. 

a. Rp 20.000     b. Rp 24.000     c. Rp 28.000     d. Rp 36.000     e. Rp 40.000 

17. Diketahui barisan bilangan  15, 8, 1, -6, …. Suku ke- n  dari barisan itu adalah 

a. Un  =  22  -  7n     b. Un  =  22  +  7n     c.  Un  =  15  +  7n     d.  Un  =  8  -  7n     e.  Un  =  8  +  7n 

18. Pada tahun pertama,sebuah perusahaan komputer memproduksi 45.000 unit. Jika tiap 

tahun terjadi peningkatan produksi 1/5 dari produksi pertama, hasil produksi pada tahun 

kelima adalah …. 

a.  9.000 unit     b.  81.000 unit     c.  90.000 unit     d.  225.000 unit     e.  315.000 unit 



19. Produksi tahun pertama sebuah perusahaan  2.100 unit. Produksi pada tahun –tahun 

berikutnya cenderung menurun menjadi 1/3 kali dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah 

produksi sampai perusahaan itu tidak beroperasi lagi adalah …. 

a.  3.150 unit     b.  6.000 unit     c.  18.000 unit     d.  54.000 unti     e. 74.074 unit 

20. Hasil penjualan 15 unit TV adalah Rp 6.500.000. Jika TV tersebut terdiri dari dua jenis,yaitu 

berwarna dan hitam putih dengan harga masing-masing Rp 500.000 dan Rp 300.000, jumlah TV 

berwarna yang terjual adalah …. 

a.  4 unit          b.  5 unit          c.  10 unit          d.  13 unit         e.  15 unit 

21. Seorang pedagang membeli dua jenis kopi campuran. Kopi jenis pertama seharga Rp 

180.000, merupakan campuran dari 20 kg kualitas A dan 30 kg kualitas B. Kopi jenis kedua 

seharga Rp 190.000, merupakan campuran dari 10 kg kualitas A dan 40 kg kualitas B. Harga 

masing-masing kopi kualitas kopi A dan B tiap kg berturut-turut adalah …. 

a. Rp 3.000  dan  Rp 4.000     b. Rp 3.000  dan  Rp  5.500     c. Rp 4.000  dan  Rp 3.000 

d. Rp 4.000  dan Rp 5.500      c. Rp 5.500  dan  Rp  4.000 

22. Biaya untuk membuat sejumlah mainan anak-anak  ( Q ) dinyatakan dengan persamaan  Q =  

10x2  -  50x  +  4000. Jika biaya yang digunakan sebesar  Rp 7.000, jumlah mainan yang dapat 

dibuat adalah …. 

a.  10 unit         b.  15 unit          c.  20 unit          d. 35 unit          e. 40 unit 

23. Untuk memproduksi sejumlah barang diperlukan biaya tetap sebesar Rp 12.000.000 dan 

biaya variable Rp 2.200 per unit. Jika barang tersebut dujual dengan harga Rp 3.000 per unit, 

jumlah barang minimal yang harus diproduksi sehingga diperoleh laba adalah …. 

a.  16.000 barang    b.  15.001 barang   c.  15.000 barang    d.  14.999 barang     e. 14.000 barang 

24. Modal sebesar Rp 100.000 dibungakan selama 3 tahun 8 bulan dengan bunga tunggal 

sebesar 15% setahun. Besar bunga yang diterima  adalah ….  

a. Rp 13.750     b. Rp 16.500     c. Rp 35.000     d. Rp 45.000     e. Rp 55.000 

25. Seorang pedagang kecil meminjam uang dengan sistem diskonto 10%. Ia menerima 

pinjaman tersebut sebesar Rp 900.000. Besar uang yang harus dikembalikansetelah satu tahun 

adalah …. 

a. Rp 800.000     b. Rp 810.000     c. Rp 900.000     d. Rp 990.000     e. Rp 1.000.000 



26. Pak Rahmat menabung uang di bank sebesar Rp 100.000 dengan bunga majemuk 10% 

setahun. Besar uang Pak Rahmat di bank pada akhir tahun keempat adalah…  

(Diketahui : S3¬  = 1,331  ;   S4¬  =  1,4641 ). 

a. Rp 104.641     b. Rp 110.00     c. Rp 133.100     d. Rp 146.410     e. Rp 210.000      

27. Seseorang menabung di bank dengan bunga majemuk 20% setahu. Jika setelah 2 tahun 

besar tabungan menjadi Rp 1.728.000 besarnya uang yang dimasukkan dalam tabungan oleh 

orang itu adalah …. 

( Diketahui :  S2¬  =  1,44  ;  S3¬  =  0,69444444 ) 

a. Rp 960.000     b. Rp 1.200.000     c. Rp 1. 382.000     d. Rp 1.440.000     e. Rp 1.640.000 

28. Pada permulaan tiap-tiap tahun, mulai tahun 1997 Pak Karman menabung pada sebuah 

bank sebesar Rp 1.000.000 dengan bunga 10% setahun. Besar tabungan Pak Karman pada akhir 

tahun 1999 adalah ….. 

( Diketahui :  §2¬  =  2,31  ;  §3¬  =  3,641 )  

a. Rp 1.100.000     b. Rp 1.200.000     c. Rp 1.300.000     d. Rp 2.130.000     e. Rp 3.641.000 

29. Pada setiap akhir tahun,mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 Ibu Sunarti menabung 

pada sebuah koperasi sebesar Rp 100.000. Jika koperasi tersebut memberikan bungan 20% 

setahun,besar simpanan pada akhir tahun 1997 adalah …. 

a. Rp 320.000     b. Rp 364.000     c. Rp 500.000     d. Rp 600.000     e. Rp 720.000 

30. Pinjaman sebesar Rp 2.000.000 akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 3 tahun. 

Anuitas pertama dibayar satu tahun setelah penerimaan uang. Jika bunga diperhitungkan 15% 

setahun,besar anuitasnya adalah ….. 

( Diketahui :   1/ a2¬  =  0,61511629 ;  1/a3¬  =  0,43797696 ) 

a. Rp 700.530,70           b. Rp 875.953,92            c. Rp 1.230.232,56           d. Rp 1.315.032,47         

e. Rp 1.512.287,34 

31. Suatu pinjaman Rp 5.000.000 akan dilunasi dengan anuitas tahunan sebesar Rp. 1.193.000. 

Jika suku bunga 20% per tahun,besar angsuran pada tahun ketiga adalah …. 

a. Rp 193.000     b. Rp 231.000     c. Rp 277.920     d. Rp 915.080     e. Rp 916.400 



32. Dari 100 data hasil ulangan Matematika diketahui nilai terbesar  adalah 95 dan nilai terkecil 

25. Jika data tersebut akan disusun menjadi tabel distribusi frekuensi data kelompok, panjang 

kelas intervalnya adalah …. 

a.   6          b.   7          c.   8          d.   9          e.   10  

33. Upah pegawai PT  BAGUS per minggu adalah sebagai berikut ,. 

Upah ( dalam ribuan rupiah )   Frekuensi 

               30    -    35                                  3 

               36    -    41             5 

               42    -    47        14 

               48    -    53        10 

               54    -    59          8 
 

Berdasarkan data tersebut, presentase banyaknya pegawai yang upahnya kurang dari Rp 

53.500 per minggu adalah …. 

a.   25%          b.   35%          c.   55%          d.   60%          e.    80% 

33. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Bali berdasarkan daerah asal pada 

tahun tertentu ditunjukkan dengan diagram sebagia berikut . 

                                                        Jika jumlah total wisatawan  600.000 orang, jumlah wisatwan  

                                                        pada huruf B adalah …. 

                                                        a. 24.000 orang     b. 30.000 orang     c. 60.000 orang 

                                                        d. 240.000 orang      e. 270.000 orang  

 

34. Data usia pegawai suatu kantor tercata sebagai berikut. 

Usia (dalam 
tahun )  

    25                                          26      30      35      40 

Frekuensi      2      5      3       6       4 
  

Rata-rata usia pegawai kantor tersebut adalah …. 

a.   30 tahun     b.   31,5 tahun     c.   32 tahun     d.   32,5 tahun     e.   35 tahun 

45%      C 5% 

A                  B 

      D 10% 

            



35. Besar pinjaman angota suatu koperasi adalah sebai berikut . 

Pinjaman (dalam ribuan rupiah ) Frekuensi 

                55    -    60         8 

                61    -    66       14 

                67    -    72       10 

                73    -    78         8 

                79    -    84         5 
   

Besar pinjaman yang membagi kelompok data menjadi dua bagian sama banyak ( median ) 

adalah …. 

a. Rp 64.000     b. Rp  66.500     c. Rp 66.800     d. Rp 67.900     e. Rp 69.500 

37. Besar simpanan anggota koperasi Tahu SUMEDANG selama tahun 1995 tercatat sebagai 

berikut . 

Simapanan ( dalam puluh ribuan rupiah) Frekuensi 

              60    -    62          3 

              63    -    65        10 

              66    -    68        20 

              69    -    71        15 

              72    -    74          7 
   

Berdasarkan data tersebut diatas, paling banyak anggota koperasi mempunyai simpanan 

sebesar …. 

a. Rp 650.000     b. Rp 660.000     Rp 670.000     d. Rp 675.000     e. Rp 680.000 

38. Rata-rata simpangan standar upah pesuruh suatu kantor masing-masing Rp 65.000 dan Rp 

1.500. Jika Pak Darman salah seorang pesuruh yang upahnya Rp 67.250, nilai standar (skor ) Pak 

Darman adalah …. 

a.   -2,25          b.   -1,5          c.   0,75          d.   1,5            e.   2,25 

39. Hasil tes penerimaan pegawai baru suatu perusahaan tercatat sebagai berikut  dibawah ini. 

Jika perusahaan akan menerima 75% dari pendaftar yang mengikuti tes tersebut ,nilai minimum 

yang dapat diterima adalah …. 

 

 



          Nilai Frekuensi 

     30    -    39         3 

     40    -    49         8 

     50    -    59       10 

     60    -    69       20 

     70    -    79       18 

     80    -    89       14 

     90    -    99         7 
  

a.   54,5           b.   58,5           c.   59,5          d.    60            e.    75 

40 Nilai rata-rata dan simpangan standar hasil ulangan matematika untuk 5 kelas masing-

masing tercatat sebagai berikut . 

   Kelas Rata-rata Simpangan rata-rata 

    AK        88             1,76 

    MB        70             1,05 

    MK        72             1,44 

    SK        65             1,30 

    UPW        60             1,50 

  

Kelas yang penyebaran nilainya lebih merata adalah …. 

a.   AK          b.   MB          c.   MK          d.   SK           e.    UPW 


