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Pilihlah salah satu jawaban a,b,c,d atau e yang anda anggap paling benar 

 

1. Analisis SWOT merupakan singkatan dari... 
A Strenght, weakness, opportunity, threat  d. Strenght, weakness, orginality, threat 
b. Statement, weakness, opportunity, threat  e. Strenght, weakness, opportunity, three 
c. Strenght, winners, opportunity, threat 

 
2. Manakah yang bukan komponen berkomunikasi di bawah ini.... 

a. Komunikan b. Komunikator c. Communikation d. Sikap/saluran e. Pesan 
 
3. Manakah yang termasuk kebaikan komunikasi tertulis.... 

a. Dapat disebut seluas-seluasnya 
b. Merupakan pegangan yang pasti oleh penerima komunikasi 
c. Mempunyai daya tahan yang lama 
d. Dapat lebih tegas dan jelas 
e. Semua benar 

 
4. Yang termasuk analisis industri dalam business plan adalah …. 

a. Segmen pasar yang dimasuki   c. Jasa pelayanan   
b. Produk yang dihasilkan   d. Proses pabrikasi   e. Sumber bahan baku 

 
5. Yang termasuk rencana produksi dalam Business Plan adalah …. 

a. Keadaan gedung dan perlengkapan   
b. Produk yang dihasilkan             d. Analisis persaingan  

 c. Ruang lingkup bisnis    e. Segmen pasar yang dimasuki 
 

6. Konsumen dibagi-bagi menjadi kelompok yg berbeda berdasarkan gaya hidup, kepribadian atau 
nilai nilai yg mereka anut, merupakan segmenatsi pasar …. 
a. Phisografi               c. Behavioral 
b. Individual                d. Demografi   e. Geografi 

 

7. Yang dimaksud dengan demosi adalah…. 
a. Penurunan jenjang posisi   c. Perputaran/pengalihan tugas 
b. Pemberhentian atau PHK   d. Memperoleh promosi           e. Mengganti manajemen 

 
8. Pelatihan dengan memberikan beberapa pertanyaanpertanyaan dan para peserta pelatihan harus 

memberikan jawaban yang benar…. 
a. Programmed Learning        c. Role Playing 
b. Laboratory Training      d. Job Rotation   e. Coaching 

 
9. Pengumpulan informasi dan pemberian umpan balik yang berkenaan dengan perilaku, gaya 

komunikasi, dan keterampilan karyawan merupakan komponen penilaian, adalah …. 
a. Pemberian kompensasi           c. Penempatan Kerja 
b. Penilaian                   d. Pengembangan SDM                     e. Pengalaman kerja 

 

10. Secara Harfiah kata wirausaha berasal dari kata Wira artinya berani sedangkan Usaha dalah…. 
a. Daya Usaha       c. Pergerakan   e. Daya upaya                   
b. Daya Tampung   d. Gerak langkah 

 
11. Wirausaha merupakan ancaman, pesaing baru, bisa jugapartner, pemasok, konsumen / orang yg 

bisa  diajak kerjasama adalah pengertian wirausaha menurut ahli….. 
a. Bisnisman    c. Psikology   e. Pemodal 
b. Sosiology    d. Ekonomi 

 
12. Wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup, adalah pengertian jenis wirausaha… 

a. Replecative entrepreneur                       d. Effectivity entrepreneur 
b. Inovative entrepreneur                e. Motivation entrepreneur 
c. Necessity entrepreneur 

 
13. Yang bukan termasuk kelebihan wirausaha adalah…. 

a. Tujuan tercapai                                      d. Menghadapi resiko besar 
b. Memanfaatkan keuntungan                   e. Membuka peluang kerja untuk masyarakat 
c. Terbuka kesempatan menjadi bos 

 
14. Cash Flow Quadrant yang membagi alasan keamanan dan alasan kebebasan dikemukakan oleh 

…. 



2 
 

a. Zimmerer                             c. Bygrave        
b. Robert T. Kiyosaki                    d. Robert David  e. Scarborough 

 
15. Perumpamaan entrepreneur yang tidak bisa melihat perubahan dan memanfaatkannya dengan 

baik …. 
a. Mempunyai mata tapi tidak melihat                   d. Menggarami air laut 
b. Mempunyai kaki namun tidak mau berjalan      e. Sedia payung sebelum hujan 
c. Bagai katak dalam tempurung 

 
16. Kesatuan antara harapan, sikap, kebiasaan dan keputusan adalah pengertian dari …. 

a. Attitude                c. Personality               e. Impulsive 
b. Mindset                d. Habit 

 
17. Etika berasal dari bahasa perancis, yaitu…. 

a. Etiqette           c. Etiquette   
b. Etiqute                   d. Etiquet      e. Etuqutte 

 
18. Yang bukan termasuk etika wirausaha secara umum adalah…. 

a. Berpenampilan sopan      d. Bertindak preventif 
b. Berpakaian layak                       e. Bersikap sesuai norma 
c. Berbicara santun 

 
19. Yang bukan termasuk etika dan norma pengusaha adalah… 

a. Taat hukum                  c. Jujur 
b. Disiplin                  d. Bertanggung jawwab  e. Skeptif 

 
20. Berdasarkan penelitian di AS bahwa ciri wirausahawan  sukses adalah “Percaya Diri” dengan watak 

yang sesuai adalah …. 
a. Suka pada tantangan                                       d. Tekun dan tabah 
b. Mampu mengambil resiko                                          e. Berjiwa sosial 
c. Berkepribadian mantap dan penuh optimis 

 
21. Bygrave mengungkapkan 10 D sebagai karakteristik wirausahawan, salah satunya adalah 

Dedication yang artinya …. 
a. Tidak sangat mengutamakan kekayaan 
b. Bekerja tidak mengenal waktu 
c. Bertanggung jawab terhdap nasib dan tujuan yg hendak dicapai 
d. Punya visi dan mampu mewujudkan impian 
e. Bekerja sendiri 

 
22. Yang bukan Karakteristik wirausahan sukses menurut  Zimmerer …. 

a. Yakin diri                             c. Berprestasi tinggi        
b. Bertanggung jawab            d. Peluang utk mencapai obsesi  e. Dedication 
 

23. Penghargaan Internasional yang diberikan kepada pengusaha yg mampu memberikan tanggung-
jawab sosial. 
a. Special Award for corporate social responsibility d. Young Entrepreneur 
b. Special Award for coorporate spirit                     e. Industri and Manufacturing Entrepreneur 
c. Service special award for corporate spirit 

 
24. Maksud dari “Ability to Communicate” pada langkah menuju wirausaha sukses adalah …. 

a. Kemampuan berkomunikasi  c. Penampilan baik 
b. Yakin                              d. Mau menambah ilmu e. Suka pada tantangan 

 
25. Yang bukan bidang usaha dalam sektor produksi, adalah…. 

a. Kerajinan                                         d. Peternakan dan Hasil tambak 
b. Bidang makanan dan minuman               e. Jasa konsultan 
c. Pertanian dan Agro bisnis 

 
26. Contoh bidang usaha kelompok konsultatif, adalah…. 

a. Kerajinan      c. Pertanian dan agro bisnis 
b. Bidang makanan dan Minuman    d. Bidang perdagangan  e. Penerbitan 

 
27. Biro jasa, biro teknik, perbengkelan dll, adalah contoh dari usaha…. 

a. Bidang usaha kelompok analis                 d. Bidang usaha kelompok konsultatif 
b. Bidang usaha kelompok pelayanan            e. Bidang usaha kelompok kreatif 
c. Ide usaha dari imitasi 
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28. Konsumen dikelompokan berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian atau tanggapan mereka 
terhadap produk tertentu …. 
a. Phisografi                     c. Behavioral 
b. Individual          d. Demografi                           e. Geografi 

   
29. Perusahaan beranggapan bahwa konsumen lebih menyukai produk dengan harga murah dan 

tersedia dimana-mana, merupakan konsep … 
a. Konsep produksi          c. Konsep penjualan 
b. Konsep produk     d. Konsep marketing  e. Konsep marketing sosial 

 
30. Memberikan petunjuk-petunjuk pekerjaan secara langsung pada pekerjaan dan terutama digunakan 

untuk melatih para karyawan tentang cara-cara pelaksanaan pekerjaan sekarang …. 
a. Job Instruction Training   c. Coaching 
b. Job Rotation                  d. Program learning           e. Simulation 

 
31. Peningkatan jenjang jabatan yang disertai wewenang, tanggung jawab , dan kompensasi finansial 

yang lebih besar, adalah …. 
a. Demosi                  c. Promosi                            
b. Rotasi                                  d. Deposisi                    e. Reposisi 

 
32. Berdasarkan penelitian di AS bahwa diri wirausahawan sukses adalah "percaya diri" dengan watak 

yang sesuai adalah …. 
a. Suka pada tantangan     d. Tekun dan tabah 
b. Mampu mengambil resiko    e. Berjiwa Sosial 
c. Berkepribadian mantap dan penuh optimis 

  
33. Modal yang digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam proses produksi 

disebut modal …. 
a. investasi   c. tenaga kerja   e. produksi 
b. kerja    d. pinjaman 

 
34. Modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham disebut modal 

…. 
a. investasi   c. tenaga kerja   e. sendiri 
b. kerja    d. pinjaman 

 
35. Wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup adalah pengertian jenis wirausaha … 

entrepreneur 
a. Replecative    c. inovative     e. neceesity 
b. Effectivity   d. motivation 

  
36. Yang bukan termasuk kelebihan wirausaha adalah …. 

a. Tujuan tercapai     d. memanfaatkan keuntungan 
b. Terbuka kesempatan  menjadi bos   e. Menghadapi resiko besar  
c. membuka peluang kerja untuk masyarakat 
   

37. Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang 
relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai usaha atau proyek baru disebut . . . .  
a. perencanaan kerja   c. kerangka kerja   e. proposal usaha  
b. manajemen usaha   d. organisasi usaha  

 
38. Proposal usaha pada intinya mencakup atas sasaran dan strategi. Sasaran adalah . . . .  

a. arah dan tindakan untuk mencapai sasaran usaha 
b. bentuk usaha di masa mendatang    d. apa yang tampak dalam khayalan   
c. apa yang ingin dicapai perusahaan      e. cara mewujudkan tujuan  

 
39. Tujuan penyusunan proposal usaha dibuat untuk . . . .  

a. memberikan gambaran usaha masa kini  
b. mengambarkan kemampuan usaha di masa datang  
c. mengambarkan kemampuan wirausahawan kepada masyarakat  
d. mengambarkan kemampuan modal usaha yang dimiliki  
e. memperoleh dana investasi dalam rangka membiayai pelaksanaan usaha  

 
40. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat dari proposal usaha adalah . . . .  

a. membuat semakin jelas sumber-sumber keuangan  
b. membandingkan antara perkiraan dengan hasil nyata  
c. mengidentifikasi adanya risiko kritis pada saat penting  
d. member gambaran kemampuan wirausahawan  
e. sebagai formalitas alat komunikasi 
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41. Berikut ini beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan proposal usaha, 
kecuali . . . .  
a. Komitmen   c.  fleksibilitas     e. anggaran   
b. batasan waktu   d. tujuan yang realistis  

 
42. Harus mudah disesuaikan dengan perkembangan usaha dan memungkinkan munculnya alternatif 

strategi yang dapat diformulasikan merupakan pengertian dari . . . .  
a. realistis  b. fleksibilitas   c. imunitas d. komunitas   e. objektif  

 
43. Seorang wirausahawan harus lengkap dalam menyajikan proposal usaha karena . . . .  

a. bukan untuk dikonsumsi sendiri, melainkan untuk pihak luar yang terkait sebagai cerminan  
b. mudah dipahami   
c. perusahaan  
d. tuntutan pemerintah  
e. menyangkut nama baik perusahaan  

 
44. Setelah proposal selesai dibuat, langkah selanjutnya yaitu . . . .  

a. ditelaah    c. dipresentasikan  
b. dimonitoring    d. disyahkan   e. disebarkan  

 
45. untuk menjadi pengusaha yang baik dan berhasil, harus memenuhi beberapa persyaratan, salah 

satu diantaranya memiliki .... 
a. pengalaman dalam bisnis   d. sikap boros menginvestasi modal 
b. banyak teman     e. sikap komsumtif 
c. kekayaan melimpa 

 
46. kakteristik wirausaha yang dapat mendorong sikap jujur adalah.... 

a. Kreatif  b. Optimis c. Prestatif d.Inovatif e. Berfikir dan bertindak kreatif 
 
47. Kewirausahaan adalah orang yang membeli barang dagangan dengan harga pasti meskipun orang 

itu belum mengetahui berapa hargaq barang itu akan dijual. 
Pernyataan ini merupakan pendapat dari... 
a. Robin b. Savary c. GMKK d. Gede permana  e. S.A Schumpeter 

 
48. kakteristik wirausaha yang dapat mendorong sikap jujur adalah.... 

a. Kreatif  b. Optimis c. Prestatif d. Inovatif e. Berfikir dan bertindak kreatif 
 

49. Penerapan perilaku tepat waktu adalah sebagai berikut, Kecuali.... 
a. Tepat waktu adalah kesuksesan d. Tepat waktu adalah nilai uang 
b. Tepat waktu adalah Organisasi  e. Tepat waktu adalah ukuran 
c. Tepat waktu adalah kekuasaan 
 

50. Pada hakekatnya adalah suatu paksaan diri untuk selalu menepati norma dan waktu yang telah 
ditetapkan, yaitu.... 
a. Mandiri    c. Mau bekerja keras 
b. Komitmen tinggi  d. Disiplin   e. Percaya diri 
 

51. Yang termasuk karakteristik wirausaha menurut pendapatnya Bygrave adalah... 
a. Disiplin  b. Dream  c. Mandiri  d. Berani e. Ekstensi 

 
52. Ciri-ciri bekerja yang baik kecuali.... 

a. Kehati-hatian  c. Pengabdian 
b. Cepat selesai  d. Kerajinan, kerja keras  e. Semangat bekerja sama 

 
53. Dalam prosesnya, penerapan kemampuan berinovative, menurut kuratko (1955) ada empat 

inovative, kecuali....     
a. invensi  b. Ekstensi  c. Duplikasi  d. Sintesis e. eksploitasi 

 
54. Tiga tipe kreatifitas yaitu... 

a. Membuat, memodifikasi, mengkombinasi d. Memproduksi, mengubah, mempraktekkan 
b. Memodifikasi, menghasilkan, membuat e. Mengkombinasi, memodifikasi,menghasilkan 
c. Menciptakan, memodifikasi, mengkombinasi 

 
55. Pengertian motivasi adalah... 

a.  Kemauan untuk berbuat sesuatu  d.  Kemauan berkuasa 
b.  Kemauan untuk berbuat hasil   e.  Kemauan menang 
c.  Kemauan berhasil 

 
56. Latihan dan ketaatan kepada peraturan adalah penguraian dari.... 

a. Ketabahan   c. Keuletan 
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b. Keberanian   d. Kekuatan   e. Disiplin 
 

57. Menurut Kuratko, ada empat jenis inovasi yang bisa dikembangkan, yaitu... 
a. Duplikasi, opportunity, dedikasi, ekstensi  d. Sintesis, invensi, fleksibel, originality 
b. Ekstensi, fleksibel, analisis, invensi   e. Fleksibel, invensi, dedikasi, originality 
c. Invensi, ekstensi, duplikasi, sintesis 

 
58. Meskipun resiko kegagalan dalam usaha selalu ada, tetapi para wirausaha mengambil resiko itu 

dengan jalan mencari tanggung jawab atas.... 
a. Perusahaannya   c. Sikapnya 
b. Tindakannya   d. Keberhasilannya  e. Semuanya benar 
 

59. Tiga sifat penting dalam proses pemecahan masalah adalah... 
a. Sistematis, metodologis, analisis   d. Sistematis, analisis, logis 
b. Metodologis, sistematis, irrasional   e. Tekhnis, logis, analisis 
c.  Analisis, rasional,logis 

 
60. Analisis dasar yang digunakan untuk mengetahui informasi intern dan ekstern berdasarkan 

peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan suatu usaha disebut... 
a. Analisis peluang usaha  c. Analisis usaha 
b. Analisis SWOT   d. Analisis pemasaran  e. Analisis ekonomis 

 
61. Lapangan usaha dibawah ini, bergerak dalam usaha industri dan kerajinan, kecuali.... 

a.  Industri besar    c.  Industri kecil 
b.  Industri menengah   d.  Pengrajin   e.       pertanian 

 
62. Untuk menjadi pengusaha yang baik dan berhasil, harus memenuhi beberapa persyaratan, salah 

satu diantaranya.... 
a. mempunyai pengalaman dalam bisnis  d. mempunyai sikap boros menginvestasi modal 
b. memunyai banyak teman   e. memiliki sikap komsumtif 
c. mempunyai kekaaan melimpa 

 
63. Yang menjadi sasaran utama daripada pengaturan administrasi keuangan adalah kecuali …. 

a.  Mencatat keluar masuknya uang perusahaan 
b.  Menguraikan dan menganalisa keuangan perusahaan 
c.  Laporan pajak 
d.  Menggolongkan pos-pos keuangan yang diperlukan perusahaan 
e.  Melaporkan peristiwa keuangan perusahaan 

 
64. Alat-alat pengaturan administrasi keuangan diantaranya sebagai berikut, kecuali .... 

a. Buku-buku harian  c. Buku besar 
b. Buku agenda   d. Buku tambahan   e. Buku persediaaan 

 
65. Yang menjadi sasaran utama daripada pengaturan administrasi keuangan adalah.... 

a. Laporan pajak     d. Posisi harta, utang dan modal perusahaan 
b. Peristiwa-peristiwa keuangan   e. Buku penjualan dan buku pembelian 
c. Buku kas dan buku Bank 

 
66. Agar penulisan proposal dapat lebih bermanfaat dan mencapai sasarannya, maka penulisannya 

harus dapat... 
a. Dibaca, dipahami, dan dijual oleh pemerintah 
b. Dibaca,dipahami, dan dimengerti oleh pihak pembaca 
c. Ditawarkan atau ditolak oleh pihak yang berwenang 
d. Dibaca,dipahami,dan ditawaran kepada Bank 
e. Disetujui atau ditolak oleh pihak yang berwenang 

 
67. Berikut ini yang tidak termasuk rencana pemasaran pada proposal usaha adalah...... 

a. Strategi pasar    c. Upah 
b. Masalah penetapan harga  d. Iklan dan promosi  e. Pelaksanaan distribusi 

 
68. Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, 

baik internal maupun eksternal mengenai usaha disebut.... 
a. Proposal usaha   c.  Pembukuan 
b. Laporan keuangan   d.  Perencanaan usaha  e.  Izin usaha 

 
69. Berikut ini yang tidak termasuk faktor-faktor penyusunan proposal usaha yaitu.... 

a. Fleksibilitas    c. Tujuan yang realistis 
b. Batasan waktu   d. Persaingan    e. Komitmen 
 

70. Berikut yang bukan merupakan yang mendukung dalam penyusunan proposal adalah..... 
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a. Bahan baku,tenaga kerja dan segmen pasar  d. Rencana penjualan 
b. Potensi pasar, dan transportasi sumber dana  e. Kondisi kesehatan pengusaha 
c. Rencana keuangan 

 
71. Faktor pengambilan keputusan dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali faktor ... 

a. orang b. Psikologi  c. Sasaran  d. Waktu e. biaya 
 
72. Setelah selesai ikut bekerja dalam kegiatan wirausaha (magang) siswa diharapkan akan 

mempunyai kepribadian yang kuat, kecuali memiliki ... 
a. sifat mental berwirausaha c. semangat wirausaha 
b. moral yang tinggi  d. keterampilan wirausaha e. kepekaan arti lingkungan 
 

73. Banyak perusahaan yang dulunya sukses justru pada akhirnya mengalami kemacetan ini 
disebabkan oleh banyak faktor kelemahan dan kegagalan diantaranya, kecuali.... 

a. Terlambat mengadakan penyesuaian dengan kondisi dan situasi bisnis yang sedang berlaku 
b. Terlambat mengadakan pembaharuan dibidang produk, tekhnik kerja, pengelolaan usaha dan 

pemasaran 
c. Terlambat mendirikan perusahaan 
d. Lupa daratan dan ikut kegiatan lain dan tidak ada kaitannya dengan bisnis 
e. Makin menuanya umur pemilik 
 

74. Seorang pebisnis berhasil mengelolah usaha bisnisnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor... 
a. Keyakinan di dalam berusaha    d. Pengembangan diri 
b. Sikap mental yang positif dalam berusaha   e. Semua benar 
c. Kreatifitas dan inovatif 
 

75. Alasan yang menyebabkan seorang wirausaha memulai usaha bisnisnya sendiri antara lain …. 
a. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan 
b. Keinginan untuk meningkatkan eksistensi diri 
c. Keinginan untuk berusaha 
d. Keinginan untuk mendapatkan kebebasan 
e. a, b, dan d benar 
 

76. Prinsip-prinsip perencanaan usaha itu sebagai berikut, kecuali... 
a. Perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak 
b. Perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis 
c. Perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha 
d. Perusahaan harus mendapatkan keuntungan 
e. Perencanaan usaha harus merumuskan cara kerja usaha yang efektif dan efesien 
 

77. Manakah yang tidak termasuk sektor agraris... 
a. Pertanian b. Perkebunan  c. Entertainment d. Peternakan  e. Irigas 
 

78. Wawasan yang menjadi sumber arah bagi perusahaan dan digunakan untuk memandu perumusan 
misi disebut.... 

a. Perencanaan usaha   c. Visi perusahaan 
b. Misi perusahaan   d. Tujuan perusahaan  e. Sasaran perusahaan 
 

79. .......ialah tindakan untuk merealisasikan visi perusahaan 
a. Perencanaan usaha  c. Visi perusahaan 
b. Misi perusahaan  d. Tujuan perusahaan   e. Sasaran perusahaan 

 
80. Tujuan Pelayanan prima diantaranya untuk .... 

a. memberikan kepuasan dan menanamkan kepercayaan kepada pelanggan 
b. mencari keuntungan yang besar  d. menghemat biaya 
c. mendisiplinkan karyawan   e. merayu konsumen 

 
81. Pelayanan prima sebenarnya tanggung jawab dari.... 

a. Para karyawan c. Para manajer 
b. Para direktur  d. Komisaris perusahaan e. Seluruh karyawan dan para pimpinan 

82. Bagi perusahaan industri, persediaan bahan baku dan barang dalam proses bertujuan untuk ... 
a. Memenuhi bagian produksi   d .Memenuhi ramalan penjualan 
b. Memperlancar kegiatan produksi  e. Memenuhi permintaan konsumen 
c. Menisi persediaan 

 
83. Administrasi adalah keseluhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
menurut.... 
a. Dr.Sondang P Siagian  c. William H Newman 
b. John M Ptifner   d. Prof.Dr.S.Prayudi Atmosudirdjo  e. GR.Terry 
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84. Dampak penting AMDAL yang perlu dipikirkan meliputi sebagai berikut, kecuali.... 

a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak  d. Intensitas dampak 
b. Lamanya dampak berlangsung   e. Sifat komulatif dampak 
c. Biaya sebagai akibat dampak 

 
85. Pandangan jauh kedepan kemana perusahaan tersebut akan dibawah disebut dengan ... 

a. Visi perusahaan  c. Tujuan perusahaan 
b. Misi perusahaan  d. sasaran perusahaan  e. Reputasi perusahaan 
 

86. Suatu lembaga kecil yang dapat dilakukan oleh setiap orang, pendiriannya mudah, pengelolaannya 
sederhana, dan dapat dimulai dengan kemampuan modal yang tersedia adalah .... 

a. usaha tradisional   c. usaha menengah 
b. usaha kecil    d. usaha besar   e. usaha agen 

 
87. Kelemahan yang dimiliki perusahaan kecil pada prinsipnya terletak pada .... 

a. pengalaman dan pengetahuan   d. tidak menguasai dasar-dasar manajemen 
b. kemampuan yang mengelola usaha  e. lemah dalam persaingan 
c. kurang pengalaman dalam pemasaran 

 
88. Faktor eksern yang dapat menghambat jalannya suatu usaha adalah .... 

a. adanya mis manajemen    d. perencanaan kurang matang 
b. persediaan barang banyak   e. kurangnya informasi 
c. keterbatasan modal pribadi 

 
89. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuanganya pada saat ditagih, disebut... 

a. Solvabilitas   c. Likuiditas 
b. Rentabilitas   d. soliditas  e. Propabilitas 

  

90. Sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kcil 

dan tidak berbau (kompos) disebut dengan sampah … 

a. organik   c. anorganik     
b. rumah tangga   d. biogas   e. limbah 
 

91. Kemasan tidak hanya berupa wadah namun juga pelengkap dengan tujuan karya dapat terlihat 

lebih dominan Penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan pengemasan untuk karya yang 

diperuntukan  dijual dan dipamerkan. Fungsi kemasan untuk produk kerajinan yang akan dijual 

adalah kecuali …. 

a. Mempercantik produk   d. melindungi produk 
b. Memberi nama produk  c. Meningkatkan kualitas e. Menambah nilai jual 

 

92. Berdasarkan kelompok bagian limbah yang bukan termasuk limbah berdasarkan sumbernya 

adalah limbah…. 

a. Industri   c. pertanian   e. padat 
b. Pertambangan  d. rumah tangga 
 

93. Fungsi desain yang berusaha mewadahi dimensi sosial budaya pada tempat desain tersebut 

dibutuhkan dan digunakan merupakan prinsip dasar tata kelola desain yang merupakan elemen 

…. 

a. Telesis  b. metode  c. asosiasi d. estetika e. geometris 
 
94. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah organik secara umum sama. Pengolahan dapat 

dilakukansecara manual maupun menggunakan mesin, berikut  prosesnya …. 

1. Pewarnaan,    4. Pengeringan setelah pewarnaan,   ,  

2. pemilihan bahan limbah organik  5. Pengeringan 

3. Finishing      6. Pembersihan limbah organik, 

Urutan langkah proses pengolahan yang benar adalah .... 

a. 2,1,3,4,5,6  c. 2,6,5,1,4,3  e. 2,5,6,1,4,3 
b. 2,6,5,4,1,3  d. 2,1,4,3,5,6 

 
95. Untuk menghasilkan kerajinan dari bahan organik basah atau kering agar bisa kuat dan tahan 

lama, hasil kerajinan tersebut perlu diberi …. 

a. Bahan pengawet   c. garam 

b. Pewarna dan pelapis  d. pembungkus  e. pemanis 
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96. Untuk menghasilkan produk kerajinan yang bermanfaat dibutuhkan perencanaan yang baik, 

tahapan perencanaan meliputi : 

1. Analisis kebutuhan  3. menentukan perencanaan karya 

2. Membuat sketsa karya  4. Menggali ide dari berbagai sumber 

Urutan perencanaan yang baik adalah 

a. 1,2,3,4  b, 1,3,2,4` c, 1,4,3,2 d. 1,3,4,2 e. 1,2,4,3 

 

97. Merubah, menggayakan, menambang, menyederhanakan bentuk memadukan aneka bahan, 

mengatur ulang komposisi warna, motif dan menciptakan hal baru yang sangat berbeda dari 

aslinya merupakan definisi dari …. 

a. Membuat mengamati meniru  memodifikasi  merancang 

 
98. Sebagaimana kita ketahui berbagai penelitian mengenai pengolahan limbah telah banyak 

dilakukan di Indonesia. Pengolahan limbah cari yang menghasilkan biogas, biogas ini dapat 

dimanfaatkan untuk …. 

a. Bahan bakar kendaraan bermotor c. pupuk organik 

b. Bahan bakar LPG    d. bahan daur ulang  e. bahan dasar plastik  

 

99. Yang dimaksudkan dengan kerajinan adalah proses pembuatan …. 

a. Karya melalui keterampilan tangan 

b. Karya dengan menggunakan mesin yang sederhana 

c. Makanan yang bergizi tinggi oleh perusahaan makanan moderen 

d. Barang siap pakai menggunakan mesin-mesin canggih 

e. Hasil produk industri besar 

 

100. Dalam melakukan kegiatan prakarya agar benda yang dihasilkan memiliki nilai guna dan kita 

memperoleh hasil yang memuaskan. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat benda 

kerajinan adalah, kecuali …. 

a. Keselamatan kerja    Ketersediaan alat dan bahan 

b. Rencana kerja    Teknik yang akan digunakan 

c. Proses pekerjaan 

 

101. Menyikapi limbah yang semakin melimpah dan sulit ditanggulangi pemerintah menggalakkan 

gerakan 3 R berikut, kecuali …. 

a. Reuse, recut  b. recycle, refun  e. reuse,reduce 

b. Refun, recut  d. refill, recut 

 

102. Mengggunakan kembali sapu tangan daripada tissue termasuk pemanfaatan limbah secara …. 

a. Recut  b. reduce  c. reuse d. recycle  e. refill 

 

103. Mengolah kertas bekas menjadi kertas daur ulang merupakan tindakan yang menerapkan konsep 

… 

a. Recut  b. reduce  c. reuse d. recycle  e. refill 

 

104. Gambar diatas merupakan contoh jenis kerajinan yang termasuk 

dalam kegiatan …. 

a. Recut   c. reduce  e. reuse 

b. recycle   d. refill  

 

105. Dibawah ini yang bukan merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan hiasan 

bunga dari sedotan bekas adalah …. 

a. Gunting  b. cutter c. benang/jarum d.sedotan e. batu kapur 

 

 

106. Gambar diatas merupakan contoh jenis kerajinan yang termasuk dalam 

kegiatan …. 

a. Recut  b. reduce c. reuse d. recycle e. refill 
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107. Pengemasan karya kerajinan  mempunyai beberapa fungsi, berikut ini yang bukan termasuk 

salah satu fungsi pengemasan adalah …. 

a. Menyiapkan barang menjadi siap untuk dikonsumsi 

b. Melindungi produk dari bahaya pencemaran 

c. Melindungi produk yang ada di dalamnya 

d. Membantu mencegah atau mengurangi kerusakan produk yang ada di dalamnya 

e. Menentukan ukuran produk sesuai standar perdagangan 

 

108. Limbah yang bisa dengan mudah diuraikan, mudah membusuk, dapat didaur ulang dan dapat 

ditemukan dilingkungan sekitar kita adalah limbah  …. 

a. Gas  organik  pertambangan  anorganik industri 

 

109. Limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, kecuali 

a. Wujud,sumber,senyawa  

b. wujud, kemasan, sumber   d. pengguna,kemasan sumber 

c. Sumber,kemasan, ahlinya   e. wujud,sumber,ahlinya 

 

110. Disebuah sungai ditemukan benda-benda seperti …. 

1) Kaleng sarden  4) daun pisang   

2) botol air mineral  5) bangkai hewan 

3) kantong plastik 

Yang termasuk jenis limbah anorganik adalah …. 

a. 1,3 dan 5  c. 1,3, dan 4  e. 1,2,dan 3 

b. 2,3, dan 4  d. 2,4,dan 5 

 

111. Penggunaan tas dari bahan kain, yang dapat digunakan 

berulang-ulang dalam jangka waktu yang  lama adalah salah 

satu usaha mengurangi sampah yang dikenal dengan istilah …. 

a. Reduce  c. reuse   

b. recycle  d. redo  e. refill 

 

112. Karya kerajinan pada gambar disamping mempunyai bahan dasar dari bahan  

a. Kain  b. plastik  c. logam  d.kaca   e. tanah liat 

 

113. Berikut ini yang merupakan salah satu prinsip pengolahan sampah menjadi benda kerajinan 

adalah …. 

a. Memakai kembali  c. membuang kembali e. menambah kembali 

b. Menyimpan kembali d. membeli kembali 

 

 

114. Berikut ini adalah keuntungan mendaur ulang sampah, kecuali …. 

a. Penghematan sumber daya alam  d. pengurangan pencemaran lingkungan 

b. Mengurangi lapangan kerja   e. menciptakan benda baru dari limbah 

c. Menyediakan bahan baku bagi industri daur ulang 
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115. untuk menjadi kreatif dan mampu menghasilkan ide-ide yang selalu berbeda dari sebelumnya 

seseorang perlu memiliki… 

a. banyak uang dan banyak teman   

b. spekulasi tinggi tanpa perhitungan 

c. sifat ingin tahu dan ingin mencoba yang tinggi  

d. keberanian bertindak walaupun di luar kemampuan 

e. kepandaian berbicara dan bergaul 

 

116. Limbah organik merupakan limbah yang… 

a. berasal dari bagian tubuh tumbuhan 

b. dapat di uraikan oleh bakteri pengurai dalam tanah  

c. sulit di uraikan oleh bakteri pengurai dalam tanah 

d. tidak dapat di pergunakan sebagai pupuk organik 

e. sulit di daur ulang menjadi bentuk lain 

 

117. Pemanfaatan limbah organik dan limbah anorganik memiliki cara… 

a. Berbeda b. sama c.rumit d.sulit di lakukan  e.saling berkaitan 

 

118. Menyikapi makin banyaknya sampah, pemerintah menggalakan gerakan berikut, kecuali.. 

a. menggunakan yang masih dapat di gunakan 

b. mendaur ulang yang dapat di daur ulang  

c. menghancurkan limbah yang sudah tidak dapat di gunakan  

d. di daur ulang agar cepat dapat di uraikan bakteri pengurai 

e. menutup tempat pembuangan akhir sampah 

 

119. Akibat banyaknya tumpukan sampah di berbagai tempat berakibat sebagai berikut, kecuali… 

a. pemukiman menjadi kurang nyaman  d. timbul berbagai penyakit  

b. terjadinya banjir     e. kesuburan tanah meningkat 

c. Polusi udara di daerah sekitar 

 

120. Berikut termasuk produk kerajinan kayu, kecuali.. 

a. Meubelair  b. mainan c. tenunan d. souvenir e. gerabah 

 

121. Karya yang menarik, antik, mempunyai keistimewaan dari yang lain yang sebelumnya belum 

pernah ada merupakan salah satu ciri khas karya yang baik yaitu ... . 

a. Unik universal ekspresif survival imajinatif 

 

122. Plastik, botol, kertas, dan kardus merupakan contoh limbah jenis 

a. Limbah padat   Limbah industri 

b. Limbah cair   Limbah domestik Limbah berbahaya 

 

123. Kemampuan menghubungkan antara gagasan dengan kemampuan panca-indra dengan 

menggunakan gambar, bagan, tulisan, dan sebagainya adalah pengertian dari…. 

a. Asosiasi      b.Metode   c. Estetika  d. Telesis e. ekspresi 

  

124. Dalam mendesain perlu memahami unsur-unsur desain; garis, warna, bentuk, volume, dan 

tekstur, serta prinsip desain; kesatuan, keseimbangan, point of interest, irama, proporsi dan 

komposisi adalah pengertian dari … 

a. Asosiasi      b.Metode   c. Estetika  d. Telesis e. ekspresi 

 

 

125. Kerajinan dari limbah Koran, memiliki pori-pori yg agak besar, mudah menyerap air. Untuk itu 

perlu finishingnya dengan… 

a. Cat Air b. Pernis c. Minyak Solar d.tinner e. semen 


