
SIMULASI 1 TES POTENSI AKADEMIK 
(Pembahasan di bagian bawah) 

 

PAKET SOAL 
 
 
1. ACEH: SERAMBI MEKAH = 

A. Michael Jackson : King of  Pop 
B. Michael Shumacher : Pembalap 
C. Miochael Gorbachev : Pemimpin Soviet 
D. Madonna : Seksi 
E.  Ka’bah : Arab Saudi 
 

2. KANTUK: KEPENATAN = 
A. Mimpi : Tidur 
B. Marah : Kegeraman 
C. Muka : Ekspresi 
D. Ceria : Akting 
E. Senyum : Kegembiraan 
 

3. BUNGA: RIBA = 
A. Hasrat : Ekstravaganza 
B. Hemat : Kikir 
C. Khawatir : Bangkrut 
D. Akrab : Sengit 
 

4. BAIT: PUISI = 
A. Bendera : Lagu Kebangsaan 
B. Loteng : Bangunan 
C. Sajak : Prosa 
D. Hiasan Dinding : Lukisan 
E. Rumah : Keluarga 
 

5. HUTAN: POHON = 
A. Papan : Kayu  
B. Armada : Kapal 
C. Mawar : Duri  
D. Rak : Buku 
E. Baris : Peleton 
 

6. ANALGESIK: NYERI = 
A. Ketahanan : Perkakas 
B. Improvisasi : Musik 
C. Pelumas : Gesekan 
D. Kepercayaan : Tipuan 
E. Masalah : Pening 
 

7. FILM: SKENARIO = 
A. Drama : Panggung  
B. Sandiwara : Plot 
C. Teater : Acara  
D. Resital : Tinjauan 

E. Pernikahan : Cincin 
 
 
 

8. BESAR: BERAT = 
A. Kecil : Ringan  
B.    Tinggi : Kurus 
C. Gadis : Cantik  
D.    Anak : Nakal 
E. Siang :Terang 
 

9. MENCURI : MENYESAL = 
A. Mencontek : Menghukum 
B. Menanam : Menyiang 
C. Memandikan : Menyelimuti 
D. Menyakiti : Menangis 
E.  Kail  : Pancing 
 

10. LUCU: TERTAWA = 
A. Kaget : Terkejut  
B. Kakek : Ompong 
C. Sukses : Tercapai  
D. Hati : Tergerak 
E. Cantik : Terpesona 
 

11. Semua hewan memamah biak memakan rumput. 
Sementara kucing termasuk hewan memamah 
biak. Kesimpulannya: 
A. Tidak ada kesimpulan 
B. Kucing tidak memakan rumput 
C. Kucing makan rumput dan bertelur 
D. Hewan memamah biak tidak bertelur 
E. Kucing makan rumput 
 

12. Semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat 
izin. Sementara sepeda termasuk kendaraan. 
Kesimpulannya: 
A. Pemilik sepeda tidak perlu surat izin 
B. Pemilik sepeda boleh mempunyai surat izin 
C. Pemilik sepeda harus mempunyai surat izin 
D. Pemilik sepeda kadang-kadang mempunyai 

surat izin 
D. Tidak ada kesimpulan  
 

13. Kendaraan roda tiga dilarang masuk jalan tol. 
Sementara becak beroda empat. Kesimpulannya: 
A. Becak tidak dilarang masuk jalan tol 
B. Becak dilarang masuk jalan tol 



C. Becak harus masuk jalan tol 
D. Becak tidak boleh beroda empat 
E. Tidak ada kesimpulan 
 

14. Indah lebih tinggi dari Ade, dan Sulastri lebih 
pendek dari Indah. Kesimpulan yang dapat diambil 
dari pernyataan di atas adalah? 
A. Sulastri lebih tinggi dari Ade 
B. Sulastri lebih pendek dari Ade 
C. Sulastri sama tingginya dengan Ade 
D. Sulastri dan Ade lebih pendek dari Indah 
E. Tidak ada kesimpulan 
 

15. Semua X merupakan Y dan semua Y merupa-kan Z. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari per-nyataan di 
atas adalah? 
A. Tidak mungkin ada Y yang tidak merupakan Z 
B. Tidak mungkin ada Z yang merupakan X 
C. Semua Z merupakan X 
D. Semua Z merupakan Y 
E. X, Y dan Z sama saja 
 

16. Gerakan menuju pemilikan perusahaan oleh serikat 
pekerja merupakan tahap akhir dalam 
perkembangan dan pemilikan oleh manaje-men 
kepemilikan karyawan. Pemilikan karyawan dapat 
menyelamatkan perusahaan yang mengalami 
kesulitan dan kerugian. Jika pernyataan di atas 
benar, maka pernyataan berikut ini sejalan atau 
mendukung, kecuali: 
A. Perusahaan yang dimiliki oleh karyawan 

umumnya memiliki produktivitas lebih tinggi 
B. Pemilikan oleh karyawan meningkatkan gaji 

atau upah 
C. Pemilikan oleh karyawan memungkinkan para 

karyawan memperoleh bagian laba 
perusahaan 

D. Pemilikan oleh karyawan menjadi sering rugi 
dan karyawan jarang diberhentikan 

E. Pemilikan oleh karyawan memudahkan 
pemberhentian karyawan yang berlebihan 

 
17. Selama tahun 1995, belanja iklan untuk produk 

makanan kalengan meningkat 20% sementara 
konsumsi makanan kalengan meningkat 25%. 
Berikut ini, jika benar, dapat menjelaskan ke-
naikan konsumsi makanan, kecuali: 
A. Harga-harga makanan kalengan menurun 

dibandingkan dengan produk sejenisnya 
B. Produk makanan kalengan tersedia banyak di 

toko 
C. Produksi alat pembuka kaleng meningkat dua 

kali lipat 
D. Efektivitas iklan meningkat 
E. Produksi alat pembuka kaleng selalu stagnan 
 

 
 
 
 

18. Monopoli ditandai oleh tiadanya atau menu-
runnya persaingan (kompetisi). Perusahaan X 
menyadari bahwa kegiatannya berada dalam 
industri yang kompetitif. Di antara yang berikut ini, 
manakah yang merupakan kesimpulan yang 
menyatakan di atas: 
A. Perusahaan X tidak menyukai persaingan 
B. Monopoli tidak diartikan sebagai seorang 

penjual dalam suatu pasar 
C. Perusahaan X tidak mempunyai pesaing lokal 
D. Perusahaan X adalah perusahaan jasa. 
E. Pasar perusahaan X tidak monopolistik 
 

19. Budi adalah seorang pengemudi mobil yang 
membahayakan. Tahun lalu ia sedikitnya mela-
kukan lima pelanggaran lalu-lintas. Pernyataan 
berikut ini sesuai dengan pernyataan di atas, 
kecuali: 
A. Meski tidak satu pun pelanggaran lalu lintas 

yang dialami oleh Budi, namun sulit untuk 
mengatakan bahwa Budi adalah pengendara 
yang aman. 

B. Jika Ardi baru mengalami pelanggaran lalu 
lintas sebanyak 3 kali, maka berkendara 
dengan Ardi lebih aman dibandingkan 
berkendara dengan Budi. 

C. Amin bukan pengemudi yang berbahaya 
karena tahun lalu ia hanya mengalami 4 kali 
pelanggaran lalu lintas. 

D. Jika Anda sudah 7 kali mengalami pelanggaran 
lalu lintas, Anda dapat dikategorikan sebagai 
pengemudi yang berbahaya. 

E. Tidak ada kesimpulan yang benar 
 

20. Santi bangun kesiangan. Karena itu, ia tidak makan 
pagi. Ia menyadari bahwa ia terlambat masuk 
sekolah, sehingga ia lari sekencang mungkin dan 
tidak melihat ada lubang dan kakinya patah. Ia 
dibawa ke rumah sakit, ia dijenguk teman-
temannya yang ingin tahu me-ngapa Santi bangun 
sedemikian terlambat. Kesimpulan apakah yang 
dapat diambil dari cerita di atas? 
A. Karena Santi tidak makan pagi, maka ia 

mengalami patah kaki. 
B. Teman-teman Santi menjenguknya di rumah 

sakit karena ingin tahu mengapa Santi 
terlambat ke sekolah. 

C. Santi tidak melihat lubang karena ia bangun 
kesiangan. 

D. Santi mengalami patah kaki karena ia 
terlambat tidur pada malam sebelumnya. 

E. Tidak ada kesimpulan yang benar 



 
 
 
 
 
 
 

21. Lazimnya, wirausaha dipandang sebagai seorang 
individu yang memiliki dan menjalankan usaha 
kecil. Tetapi, sekadar memiliki dan menjalankan 
usaha kecil maupun usaha besar sekalipun tidak 
menjadikan seseorang sebagai wirausaha. Jika 
seseorang adalah wirausaha sejati, maka ada 
produk-produk baru yang ia ciptakan, ada cara-
cara baru yang ia ciptakan dalam menjalankan 
usahanya. Dari berikut ini manakah resume terbaik 
dari paragraf di atas? 
A. Seorang pemilik usaha perusahaan besar bisa 

merupakan seorang wirausaha. 
B. Seseorang yang membangun sebuah 

perusahaan dapat dianggap sebagai seorang 
wirausaha. 

C. Wirausaha tidak memiliki dan menjalankan 
usaha kecil. 

D. Wirausaha adalah investor. 
E. Wirausaha memiliki modal dan hidupnya 

mewah. 
 

22. Ira lebih tinggi dari Syamsul. Ali lebih tinggi 
daripada Heri. Heri lebih pendek daripada Gani. 
Syamsul dan Gani sama tingginya. Jika data di atas 
benar maka manakah kondisi berikut ini yang 
benar? 
A. Ali lebih tinggi dari Gani 
B. Ali lebih tinggi dari Ira 
C. Syamsul lebih pendek dari Ali 
D. Ira lebih tinggi dari Heri 
E.  Tidak ada pilihan yang benar 
 

23. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mem-
punyai ciri rawan kejahatan. Ini karena pusat 
hiburan menyebabkan adanya keramaian yang 
menarik para penjahat, sementara semua pen-
jahat adalah pelaku kriminal. Mana dari yang 
berikut ini, jika benar, tidak dapat disimpulkan dari 
pernyataan di atas? 
A. Semua penjahat adalah kriminal 
B. Semua pusat hiburan menarik penjahat 
C. Semua kota banyak penjat 
D. Penjahat tertarik adanya keramaian 
E. Setiap kota mempunyai ciri rawan kejahatan 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

24. Hanya jika berbakat dan bekerja keras seorang 
atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. 
Berikut ini adalah kesimpulan secara logis yang 
dapat ditarik dari penyataan di atas? 
A. Jika seorang atlet berbakat  dan bekerja keras, 

maka ia akan sukses sebagai atlet profesional 
B. Jika seorang atlet tidak professional maka 

pasti dia malas. 
C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet 

profesional, maka ia tidak berbakat 
D. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet 

profesional, maka ia bukan pekerja keras 
E. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak 

bekerja keras, maka ia tidak akan sukses 
sebagai atlet profesional 

 
25. Rahman berbadan tegap. Semua prajurit ber-

badan tegap. Manakah kesimpulan yang benar dari 
pernyataan di atas? 
A. Rahman adalah seorang prajurit 
B. Seorang yang berbadan tegap pastilah seorang 

prajurit 
C. Rahman berbadan tegap karena ia seorang 

prajurit 
D. Rahman belum tentu seorang prajurit 
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan 
 

26. Suatu seri: 0, 6, 6, 20, 20, .... seri selanjutnya 
adalah…… 
A.  34 C.  42 E. 48 
B.  38 D.  46 
 

27. Suatu seri: 0, 2, 6, 12, 20, .... seri selanjutnya 
adalah... 
A. 38 C. 34 E. 30 
B. 36 D.  32 
 

28. Suatu seri: 28, 34, 22, 46, -2, ... seri selanjutnya 
adalah... 
A.  64 C.  84 E. 94 
B.  74 D.  92 

29. Suatu seri 8, 24, 22, 56, 18, ...seri selanjutnya 
adalah... 
A.  122 C.  126  E. 130 
B.  124 D.  128 
 

30. Suatu seri: 4, 11, 14, 21, 24,.... seri selanjutnya 
adalah ... 
A.  31 C.  37 E. 42 
B.  34 D.  40 



 

31. Jika a = 2 dan b = 5 serta 2 2c = a  + 2ab + b ,  

berapakah c – ab?  
A.  39 C.  43 E. 46 
B.  41 D.  44  
 

32. Berapakah 
1 3

5 : ?
6 7

 

A. 
1

12
8

 C. 
5

12
18

  E. 
9

12
18

 

B. 
3

12
18

 D.   
7

12
18  

 
33. Berapakah 6,246: 0,006? 

A.  1021  C.  1061 E. 1201 
B.  1041 D.  1081 
 

34. Berapakah 
16 4

x
36 25

= … 

A. 0,23 C.  0,27 E. 0,32 
B.  0,25 D.  0,29 
 

35. Seorang pedagang mencampur a Kg kedelai se-
harga b rupiah per Kg dengan c Kg kacang seharga 
d rupiah per Kg. Berapakah harga jual kacang 
campur jika ia berharap memperoleh laba 1.000 
rupiah per Kg? 

A. 
(ab + cd)

(a + c) + 1.000
 

B. 
(b + d)

(a + c) + 1.000
 

C. 
(b + d + 1.000)

(a + c)  

D. 
(b + 2d + 1.000)

(a - c)  
E. Tidak dapat di tentukan 

 
Soal no. 36 dan 37 didasarkan pada informasi berikut. 
 
Lima orang yakni: Gunadi, Heri, Imran, Joni dan Kurdi 
bekerja di sebuah pabrik. Pada giliran tertentu 
seseorang dapat ditugaskan sebagai salah satu dari lima 
jenis pekerjaan: mekanik, pengemudi, pengemas, 
penimbang atau pencatat. 
a. Gunadi dapat berfungsi sebagai mekanik, 

pengemas atau penimbang 
b. Heri dapat berfungsi sebagai pengemas atau 

penimbang 
c. Imran berfungsi sebagai mekanik, pengemudi atau 

pencatat 
d. Joni dapat berfungsi sebagai pengemudi atau 

penimbang 

e. Kurdi dapat berfungsi sebagai pengemudi atau 
penimbang 

f. Kelima pekerja tersebut hanya dapat mengisi 
pekerjaan-pekerjaan tersebut dan hanya kelima 
pekerja tersebut yang dapat melaksanakan 
pekerjaan-pekerjaan tersebut 

 
36. Jika Joni ditugaskan sebagai pencatat, siapakah 

yang dapat ditugaskan sebagai pencatat? 
A. Hanya Gunadi dan Heri 
B. Hanya Imran dan Kurdi 
C. Hanya Heri dan Imran 
D. Hanya Gunadi   
E. Hanya Imran 
 
 
 

37. Jika Gunadi ditugaskan sebagai mekanik, manakah 
berikut ini yang benar?  
A. Heri ditugaskan sebagai pengemas dan Kurdi 

ditugaskan sebagai penimbang. 
B. Heri ditugaskan sebagai pengemas dan Imran 

ditugaskan sebagai pengemudi. 
C. Kurdi ditugaskan sebagai penimbang dan Joni 

ditugaskan sebagai pencatat. 
D. Heri ditugaskan sebagai pengemas, Kurdi 

ditugaskan sebagai penimbang dan Joni 
ditugaskan sebagai pancatat. 

E. Tidak ada pilihan yang benar. 
 

Soal no.38 s.d 40 didasarkan pada informasi berikut. 
 
Enam orang J, K, L, M, N dan O duduk di satu deretan 
kursi paling depan ketika menyaksikan sebuah konser 
di gedung kesenian. Semua kursi menghadap ke 
panggung dan diberi nomor secara berurutan, 
menghadap panggung dari kiri ke ka-nan, nomor 1 
hingga nomor 6. Setiap orang duduk di satu kursi. 
a.  J tidak duduk di kursi no. 1 atau no. 6 
b.  L tidak duduk persis disebelah kanan N 
c.  K tidak duduk persis disebelah kanan N 
d.  Duduk persis disebelah kiri N 

 
38. Susunan duduk (dari kursi no 1 ke nomor 6) 

manakah yang tidak dapat diterima atau tidak 
memenuhi kondisi tersebut? 
A. L, M, K, O, N, J  
B. L, J, M, O, N, K 
C. K, J, L, O, M, N  
D. M, K, O, N, J, L 
E. M, J, N, O, K, L 
 

39. Susunan duduk (dari kursi nomor 1 ke nomor 6) 
manakah yang tidak dapat diterima atau tidak 
memenuhi kondisi tersebut? 
A. K, J, O, N, M, L  



B. K, O, N, J, M, L 
C. K, J, L, O, M, N 
D. K, J, N, O, L, M  
E. K, J, O, N, L, M 
 

40. Jila L duduk di kursi no.1 dan K dikursi no. 5, 
manakah berikut ini yang benar? 
A. M duduk di kursi no. 3 
B. N duduk di kursi no. 4 
C. M duduk di kursi no.4 
D. M duduk di kursi no.6 
E. O duduk di kursi no. 5 

 
 
 
 
Soal nomor 41-45 didasarkan pada bacaan sebagai 
berikut: 
 
Enam mahasiswa yaitu A, B, C, D, E dan F, masing-
masing akan presentasi di depan kelas. Masing-masing 
hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan 
sesuai dengan urutan sebagai berikut: 

- C akan maju pada urutan ke empat atau 
terakhir 

- D akan menjadi pembicara ke tiga setelah A 
- B akan maju sebelum C 
- F akan maju sebelum D 

41. Dari urutan berikut, manakah yang memenuhi 
persyaratan tersebut?  
A. E, F, A, C, B, D  
B.    A, F, C, D, B, E 
C. E, F, A, B, D, C  
D.    B, A, F, E, D, C 
E. B, A, E, F, D, C 
 
 

 
 

42. Manakah dari pernyataan berikut yang benar?  
A. D akan maju pada urutan ke tiga 
B. A akan maju pada urutan pertama 
C. F akan maju pada urutan ke enam 
D. E akan maju pada urutan ke enam 
E. Tidak ada pilihan yang tepat 
 

43. Manakah dari pernyataan berikut yang me-
nunjukkan urutan yang lengkap dan akurat 
mengenai mahasiswa yang dapat maju segera 
setelah C maju? 
A. D  
B.    E 
C. E, A  
D.    D, E, F 
E. E, F 
 

44. Apabila B maju pada urutan ke lima, manakah dari 
pernyataan berikut ini yang benar? 
A. B maju pada urutan pertama 
B. E maju pada urutan ke dua 
C. A maju pada urutan ke tiga 
D. D maju pada urutan ke empat 
E. Tidak ada pilihan yang tepat 
 

45. Apabila E maju persis sebelum C, ada urutan yang 
berbeda ke enam presentasi tersebut dapat 
dibuat? 
A. Dua  
B.    Tiga 
C. Empat  
D.    Lima  
E. Enam 

 

 
Untuk soal nomor 46 – 55. 
Tentukan kelanjutan logis dari pola gambar di bawah ini. 
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PEMBAHASAN
 
1. Aceh mempunyai julukan Serambi Mekah. Kata-

kata yang mempunyai padanan hubungan dengan 
soal adalah Michael Jackson: King of Pop, karena 
Michael Jackson mempunyai julukan King of Pop. 

Jawaban: A 

2. Kantuk muncul akibat sebuah kepenatan. Maka, 
kata-kata yang mempunyai padanan hubungan 
dengan soal adalah Senyum: Kegembiraan, karena 
senyum muncul akibat sebuah kegembiraan. 

Jawaban: E 

A B C D 

? 

E 

A B C D 

? 

E 

A B C D 

? 

E 

A B C D 

? 

E 



3. Bunga adalah sebuah konotasi yang baik dari kata 
riba. Maka, kata-kata yang mempunyai padanan 
hubungan dengan soal adalah Hemat: Kikir, karena 
hemat adalah sebuah kono-tasi yang baik dari kata 
kikir. 

Jawaban: B 
 
 
 
 

4. Bait merupakan salah satu bagian yang terdapat 
pada sebuah puisi. Maka, kata-kata yang 
mempunyai padanan hubungan dengan soal 
adalah Loteng: Bangunan, karena loteng me-
rupakan salah satu bagian yang terdapat pada 
sebuah bangunan. 

Jawaban: B 
5. Hutan merupakan tempat berkumpulnya 

pepohonan. Maka, kata-kata yang mempunyai 
padanan hubungan dengan soal adalah Armada: 
Kapal, karena armada merupakan tempat 
berkumpulnya kapal-kapal. 

Jawaban: B 
6. Analgesik merupakan sesuatu yang dapat me-

ngurangi nyeri. Kata-kata yang mempunyai pa-
danan hubungan dengan soal adalah Pelumas: 
Gesekan, karena pelumas merupakan sesuatu yang 
dapat mengurangi gesekan. 

Jawaban: C 
7. Di dalam sebuah film ada satu bagian yang disebut 

skenario. Kata-kata yang mempunyai padanan 
hubungan dengan soal adalah Sandiwara: Plot, 
karena di dalam sebuah sandiwara ada satu bagian 
yang disebut plot. 

Jawaban: B 
8. Sesuatu hal yang besar biasanya terasa berat. Kata-

kata yang mempunyai padanan hubung-an dengan 
soal adalah Kecil: Ringan, karena sesuatu hal yang 
kecil biasanya terasa ringan. 

Jawaban: A 
9. Setelah mencuri biasanya menyesal. Kata-kata yang 

mempunyai padanan hubungan dengan soal 
adalah Menyakiti: Menangis, karena setelah 
menyakiti biasanya menangis. 

Jawaban: D 
10. Setelah melihat sesuatu yang lucu, orang lalu 

tertawa. Kata-kata yang mempunyai padanan 
hubungan dengan soal adalah Cantik: Terpesona, 
karena setelah melihat sesuatu yang cantik, orang 
lalu terpesona. 

Jawaban: E 
11. Kucing makan rumput, karena termasuk hewan 

memamah biak. 
Jawaban: E 

12. Semua pemilik sepeda harus mempunyai surat izin, 
karena sepeda termasuk kendaraan. 

Jawaban: C 
13. Tidak ada kesimpulan, karena soal kurang lengkap. 

Pada soal tidak diketahui tentang boleh tidaknya 
kendaraan roda empat masuk jalan tol. 

Jawaban: E 
14. Indah > Ade, Indah > Sulastri. 

Sulastri dan Ade lebih pendek dari Indah. 
Jawaban: D 

15. Tidak mungkin ada Y yang tidak merupakan Z, 
karena semua semua Y adalah Z. 

Jawaban: A 
16. Pemilikan oleh karyawan memudahkan pem-

berhentian karyawan yang berlebihan. Pada 
umumnya, perusahaan yang dimiliki karyawan 
sangat memperjuangkan keberadaan karyawan. 

Jawaban: E 
17. Produksi alat pembuka kaleng meningkat dua kali 

lipat. Hal itu tidak sesuai, karena mening-katnya 
produksi alat pembuka kaleng adalah akibat dari 
meningkatnya konsumsi makanan kaleng, bukan 
sebaliknya. 

Jawaban: C 
18. Pasar perusahaan X tidak monopolistic. 

Jawaban: E 
19. Yang tidak sesuai adalah, Amin bukan pengemudi 

yang berbahaya karena tahun lalu ia hanya 
mengalami 4 kali pelanggaran lalu lintas. 

Jawaban: C 
20. Teman-teman Santi menjenguknya di rumah sakit 

karena ingin tahu mengapa Santi terlambat ke 
sekolah. Hanya pilihan ini yang paling masuk akal, 
karena pilihan yang lain tidak sesuai logika. 

Jawaban: B 
21. Seseorang yang membangun sebuah perusahaan 

dapat dianggap sebagai seorang wirausaha. Pilihan 
yang lain tidak sesuai dengan wacana. 

Jawaban: B 
22. Ira lebih tinggi dari Heri. Antara Ali dengan Ira, 

Samsul, dan Gani tidak dapat diketahui secara 
pasti. 

Jawaban: D 
23. Hanya kota yang memiliki pusat hiburan saja yang 

mempunyai ciri rawan kejahatan. 
Jawaban: E 

24. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak be-
kerja keras, maka ia tidak akan sukses sebagai atlet 
profesional. 

Jawaban: E 
25. Rahman belum tentu seorang prajurit. Semua 

prajurit memang berbadan tegap, tetapi tidak 
semua orang yang berbadan tegap adalah prajurit. 

Jawaban: D 
26. Pola: 0          6   ;   6            20   ;   20            a 

 +6      +14     +22 
                         +8                        +8 
a = 20 + 22 = 42 



Jawaban: C 
27. Pola:  0 ____ 2 ____6 ____12 ____ 20 ____ a 

        +2         +4   +6         +8         +10 
a = 20 + 10 
 = 30 

Jawaban: E 
28. Pola: 28          34          22          46          -2          a 

          +6        -12        +24        -48       +96 
               x(-2)      x(-2)       x(-2)     x(-2) 
a = (-2) + 96 
 = 94 

Jawaban: E 
29. Pola: 8          24         22          56          18          a 

             +16         -2         +34        -38       +106 
       -18       36          -72        144 
                    x(-2)    x(-2)        x(-2) 
a = 18 + 106 
 = 124 

Jawaban: B 
30. Pola: 4 ____11____14 ____21____24 ____ a 

                +7        +3         +7          +3    +7 
a = 24 + 7 
 = 31 

Jawaban: A 
 
 
 

31. Jika a = 2, dan b = 5, maka persamaan 
matematisnya menjadi: 

2 2

2 2

c = a  + 2ab + b

c = 2  + 2 (2.5) + 5

c = 4 + 20 + 25 = 49

 

Jika c = 49, maka c – ab = 49 – (2.5) = 49 – 10 
 = 39 

Jawaban: A 

32. 
1 3 31 3

5  : = : 
6 7 6 7

31 7 217 1
=  x = = 12

6 3 18 18
 

Jawaban: A 
33. 6,246: 0,006 = 1041 

Jawaban: B 

34. 
2 2

2 2

16 4 4 2
x x

36 25 6 5
=   

= = =
4 2 8

x 0,266
6 5 30

 

0,2667 dibulatkan menjadi 0,27 
Jawaban: C 

35. Jika harga a kg kedelai = b rupiah/kg. Harga c kg 
kacang = d rupiah/kg, maka harga beli kese-
luruhannya adalah = ab + cd. Jika harga beli ke-
seluruhannya ab + cd, maka harga beli per kg-nya = 
(ab + cd)/(a + c). 

Jadi, harga jual = harga beli per kg + besarnya laba 

yang diharapkan = 
(ab + cd)

(a + c) + 1.000
. 

Jawaban: A 
36. Dari pernyataan c dan d, tertulis bahwa yang bisa 

menjadi pencatat hanya Joni atau Imran. Maka, 
jika Joni tidak ditugaskan menjadi pencatat, yang 
satu-satunya orang yang bisa ditugaskan sebagai 
pencatat hanyalah Imran. 

Jawaban: E 
37. Jika Gunadi ditugaskan sebagai mekanik, maka 

yang bisa menjadi pengemas dalam kondisi seperti 
itu hanyalah Heri. Dan, Jika Gunadi ditugaskan 
sebagai mekanik, yang dapat menjadi penimbang 
adalah Kurdi. 

Jawaban: A 
38. Syarat yang terdapat pada soal tidak lengkap. 

Syarat ke-4 tidak diketahui. Namun, dengan 
melihat pilihan yang ada pada jawaban dalam soal, 
bisa dipastikan yang duduk persis di sebelah kiri N 
adalah O. 
-  Pilihan A tidak memenuhi syarat, karena J 

tidak duduk di kursi 1 maupun kursi 6. 
- Pilihan B tidak memenuhi syarat, karena K 

tidak duduk persis di sebelah kanan N. 
-  Pilihan C tidak memenuhi syarat, karena O 

duduk persis di sebelah kiri N. 
Jadi, yang memenuhi syarat adalah pilihan D. 

Jawaban: D 
39. Pilihan D tidak memenuhi syarat, karena L tidak 

duduk persis di sebelah kanan N. 
Jawaban: E 

 
40. Jika L duduk di kursi no.1, maka J pasti pindah 

namun tidak mungkin di no. 6. Dan N tidak 
mungkin duduk di kursi no. 2. Dengan syarat-syarat 
tersebut, urutan yang akan terjadi adalah:  

  L O  N  J  K  M 
 1   2   3  4  5   6 

Jawaban: D 
41. Pilihan A menyalahi pernyataan 2 dan 3, pilihan B 

menyalahi pernyataan 1 dan 3 dan pilihan C 
menyalahi pernyataan 2. 

Jawaban: D 
42. Pilihan A tidak mungkin karena menjadi pembicara 

ke tiga setelah A. Jadi jika A pertama maka D 
urutan ke empat. Pilihan B benar karena A bisa 
maju pertama. Pilihan C salah karena F harus maju 
sebelum D sehingga F tidak mungkin terakhir kali. 
Pilihan D benar dengan pilihan urutan F A B C D E. 

Jawaban: B, D 
 

43. Diketahui ada mahasiswa yang maju setelah C, 
berarti C pada urutan ke empat dan susunannya 



adalah F B D C E A. Perhatikan bahwa yang segera 
maju setelah C adalah E dan A. 

Jawaban: C 
 

44. Jika B maju pada urutan ke lima maka D harus pada 
urutan ke empat karena D harus menjadi 
pembicara ke tiga setelah A. Jadi, agar hal itu 
terpenuhi maka A harus maju pada urutan pertama 
dan C pada urutan terakhir. 

Jawaban: D 
 

45. Jika C maju urutan ke empat maka E ke tiga. Urutan 
ini tidak memungkinkan D menjadi pembicara ke 
tiga setelah A. Jadi, yang mungkin adalah C pada 
urutan terakhir kemungkinan tersebut adalah A B F 
D E C dan A F B D E C. 

Jawaban: A 
56. Jawaban: D 
47. Jawaban: D 
48.  Jawaban: C 
49. Jawaban: E 
50. Jawaban: D 
51. Jawaban: A 
52. Jawaban: C 
53. Jawaban: A 
54. Jawaban: D 
55. Jawaban: C 


