
MESIN BISNIS 12 PM
PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG TEPAT A, B, C, D ATAU E

1. Langkah-langkah menelepon keluar negeri adalah…………
a. Tekan kode operator, kode Negara, kode provinsi, nomor telepon
b. Tekan kode operator, kode Negara, kode wilayah, nomor telepon
c. Tekan kode operator, kode internasional, kode Negara, kode wilayah, nomor telepon
d. Tekan 001, kode Negara, kode wilayah, nomor telepon
e. Tekan 007, kode Negara, kode wilayah, nomor telepon

2. Jika penelepon meminta kamu menyampaikan pesan untuk pimpinan, kamu harus menjawab……
a. Nanti saya sampaikan
b. Pesan bapak akan saya sampaikan
c. Jelas pak, akan saya sampaikan
d. Sudah pak, akan saya sampaikan
e. Iya pak, nanti disampaikan

3. Berikut ini adalah alat penerima telepon, kecuali…………….
a. Pesawat telepon
b. Alat tulis
c. Kalender meja
d. Meja telepon
e. Daftar nomor telepon

4. Tombol yang terdapat pada mesin hitung saku adalah sebagai berikut, kecuali ………..
a. Tombol On
b. Tombol Off
c. Tombol M -
d. Tombol M+
e..    Tombol =

5. Berikut ini yang dapat dioperasikan mesin hitung saku, kecuali …..……….
a. Akar
b. Menambah
c. Mengurangi
d. Membagi
e. Mengalikan

6. Saat menerima telepon sebaiknya kita melakukan hal-hal berikut ini, kecuali………….
a. Paksa si penelepon untuk menyebutkan namanya
b. Jika salah sambung, telepon langsung ditutup
c. Menyebutkan identitas diri/perusahaan
d. Tidak perlu melakukan transfer jika penelepon salah menekan ekstensi
e. Jika penelepon berbicara hal yang tak penting langsung tutup telepon

7. Menelepon saudara diluar daerah termasuk………………..
a. Telepon local
b. Telepon interlokal
c. Telepon SLJJ
d. Telepon selular
e. Interphone

8. Beberapa kelemahan yang dimiliki operator berbasis CDMA dibandingkan dengan operator berbasis GSM antara
lain, adalah…………………
a. Suara kurang jernih
b. Pengiriman pesan singkat lebih lambat
c. Tidak bisa menelepon ke luar negeri
d. Biaya pulsa lebih mahal
e. Ada batasan wilayah untuk menelepon

9. Jenis-jenis pesawat yang biasanya digunakan oleh perusahaan berskala besar adalah………….
a. Telepon meja
b. Telepon dinding
c. Telepon pengeras suara
d. Telepon tanpa kabel (nirkabel)
e. Telepon dengan banyak jalur



10. System hubungan telepon dimana setiap saluran telepon dapat dilakukan tanpa melalui operator yakni dengan
menekan kode tertentu terlebih dahulu dinamakan system…………
a. GSM
b. CDMA
c. Telex
d. PABX
e. Intercom

11. Tombol untuk hitungan operasi akar ….………………
a. X
b. √
c. +
d. *
e. –

12. Mesin pembayaran Tunai yang banyak digunakan oleh perusahaan dagang / Supermarket saat ini adalah…
a. Cash Register
b. Cash Drawer
c. Petty cash
d. Point Of Sale
e. POS Touch Screen

13. Mesin hitung saku atau yang biasa disebut dengan kalkulator yang menggunakan tenaga matahari disebut:
a. solar powered calculator
b. solar engines calculator
c. battery power calculator
d. elektronik calculator
e. science calculator

14. Kunci mesin yang hanya bisa digunakan oleh seorang kasir adalah kunci……
a. MA (master)
b. Mgr (manager)
c. ADM (Admin)
d. CA (Casier)
e. OP (Operator)

15. Sedangkan Kunci mesin yang hanya bisa digunakan oleh seorang Manager / Supervisor/ Pemilik toko adalah
kunci……
a. MA (master)
b. Mgr (manager)
c. ADM (Admin)
d. CA (Casier)
e. OP (Operator)

16. Tombol kasir pada mesin cash register yang menunjukan identitas kasir pada saat pertama kali masuk atau
pergantian shift kerja dinamakan tombol…..
a. Tombol REG
b. Tombol Cash
c. Tombol Void
d. Tombol Clerk
e. Tombol NS

17. Besar kecilnya Jenis cash register  bisa ditentukan dari jumlah Departemen yang dimilikinya, yang termasuk Cash
register ukuran kecil memiliki….
a. 1 – 4 Departemen
b. 1 – 8 Departemen
c. 1 – 10 Departemen
d. 1 – 15 Departemen
e. 1 – 20 Departemen

18. Dibawah ini yang bukan pilihan menu setting pada  penggunaan program Toko/ Point Of sale adalah : …….
a. Pemilik
b. Kategori
c. Model/ Type
d. Supplier
e. Satuan

19. Langkah pertama  apabila kita akan melakukan transaksi setelah program POS terbuka adalah ….
a. Transaksi, Penjualan
b. Transaksi, pembelian



c. Transaksi, kasir
d. Transaksi, laporan
e. Transaksi , Operasi

20. Pada Program Toko/ Point Of sale terdapat 3 (tiga) menu master yang diperlukan sebagai langkah awal kita
memasukan kode barang beserta keterangan yang diperlukan . menu master tersebut adalah….
a. Menu Supplier, menu Pelanggan dan Menu  barang
b. Menu Supllier,  menu Pelanggan dan menu harga
c. Menu Supplier, menu pelanggan dan Menu  berat barang
d. Menu Supplier, Menu Nama barang dan Menu Harga Barang
e. Menu Supplier, Menu Barang dan Menu Harga

ESSAY
1. Apa yang dimaksud dengan media komunikasi serta  berikan contohnya masing-masing. (min 5)
2. Apa perbedaan Antara mesin hitung dengan Cash register ? jelaskan !
3. Apa  perbedaan antara cash register elektronik dengan Point Of sale (POS) ?
4. Jelaskan kekurangan dan kelebihan antara HandPhone dan telephone!
5. Sebutkan min 5 (lima) merk dan Type Handphone berdasarkan generasinya!

SELAMAT MENGERJAKAN
JAWABAN (MESIN BISNIS 12 PM)
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