
Mesin Bisnis kelas 11 pm ULANGAN SEMESTER GASAL
PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG TEPAT A, B, C, D ATAU E

1. Saat menelepon……………….
a.  Letakan gagang telepon kurang lebih 5 cm
b. Tanyakan kabat terlebih dahulu
c. Apabila telah tersambung segera ucapkan salam
d. Suara harus keras
e. Jika sudah selesai berbicara segera tutup telepon

2. 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

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

4. 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

5. 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

6. 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

7. Pengiriman naskah atau dokumen biasa dilakukan oleh instansi pemerintahan dengan
menggunakan……………….
a. Kantor pos
b. Kurir
c. E-mail
d. Faximile
e. Telegrafh



8. Dibawah ini merupakan pihak-pihak yang tidak terlibat apabila terjadi kerusakan mesin cash
register adalah……………
a. Kasir
b. Teknisi
c. Pimpinan
d. Bagian sarana prasarana
e. Supervisor

9. Dalam pemeliharaan mesin, laporan kerusakan mesin yang ditujukan pada pimpinan dibuat
oleh……………
a. Teknisi
b. Kasir
c. Supervisor
d. Bagian sarana prasarana
e. Cleaning service

10. Apabila pimpinan sudah mengetahui tingkat kerusakan mesin, dan mengambil kseimpulan tidak
perlu untuk dibawa ketempat service, maka segera memberikan rujukan ke…..untuk segera
membeli peralatan / komponen yang dibutuhkan
a. Kasir
b. Teknisi
c. Bagian keuangan
d. Bagian sarana prasarana
e. Tukang service

11. Dibawah ini yang bukan merupakan sikap yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan
mengoperasikan mesin pembayaran adalah……………..
a. Cermat
b. Teliti
c. Jujur
d. Bertanggung jawab
e. Tepat

12. Dalam mempersiapkan dan mengoperasikan mesin pembayaran / cash register di tempat kerja
hendaklah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan focus dalam melaksanakannya merupakan
sikap……………….
a. Cermat
b. Teliti
c. Jujur
d. Tanggung  jawab
e. Taat asas

13. Sedangkan sikap yang bekerja dengan hati-hati dan selalu mencek ulang segala sesuatu yang
telah dikerjakan merupakan sikap…..dalam mempersiapkan dan mengoperasikan mesin
pembayaran.
a. Cermat
b. Taat asas
c. Teliti
d. Bertanggung jawab
e. Tepat

14. Yang dimaksud dengan sikap jujur dalam mempersiapkan dan mengoperasikan mesin
pembayaran adalah………………..
c. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan focus
d. Mengerjakan dengan hati-hati dan berusaha mencek ulang segala sesuatunya



e. Melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku diperusahaan dan tidak berbohong
f. Mengerjakan pekerjaan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan
g. Mengerjakan pekerjaan hendaklah dengan sikap konsekuen terhadap prosedur yang berlaku

di tempat kerja.
15. Yang dimaksud dengan conference call pada penggunaan hand phone adalah…………

a. Pembicaraan dilakukan bersama dengan teman
b. Pembicaraan bisa dilakukan dengan banyak lawan bicara
c. Pembicaraan telepon dalam siding atau konferensi
d. Pembicaraan telepon dua arah
e. Pembicaraan telepon diluar daerah secara bersamaan

16. 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

17. Yang dimaksud dengan tarif premium adalah …………..
a. Tarif percakapan / SMS mendapatkan / mengirim konten tertentu
b. Tarif percakapan / SMS yang mahal
c. Tarif promo pada setiap operator seluler
d. Tarif percakapan / SMS dengan mengirimkan data pribadi
e. Tarif percakapan / SMS dengan mengikuti kuis yang diselenggarakan operator

18. Nomor kode awal untuk operator GSM Telkomsel AS adalah …………
a. 0859xxx
b. 0878xxx
c. 0852xxx
d. 0812xxx
e. 0858xxx

19. 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

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

21. Langkah-langkah melakukan hubungan telepon langsung luar negeri adalah dengan
menekan………….
a. Kode awal;kode Negara;kode wilayah;nomor telepon
b. Kode negara;kode awal;kode wilayah;nomor telepon
c. Kode wilayah;kode Negara;nomor telepon
d. Kode negara;kode wilayah;kode awal;nomor telepon
e. Kode wilayah dan langsung nomor telepon

22. Apabila kamu mendengar dering telepon, sebaiknya segera diangkat. Maksimal dering telepon
berbunyi…………..kali
a. Satu
b. Dua

c. Tiga
d. Empat



e. Lima
23. Telepon bordering, angkat telepon dengan ………….

a. Tangan kiri
b. Tangan kanan
c. Handfree
d. Tombol penerima
e. Tombol flash

24. Pertama kail yang diucapkan saat kalian menerima telepon adalah………..
a. Halo, disini PT Wijaya
b. Halo, dengan nomor 235768
c. Halo, selamat siang PT Wijaya
d. Selamat siang dengan PT Wijaya
e. Siang, bias dibantu ?

25. Jika penelepon tidak menyebutkan identitasnya, kamu dapat menanyakan hal seperti ini……….
a. Siapa ini ?
b. Siapa yang bicara ?
c. Boleh saya tahu siapa yang bicara ?
d. Tolong dikasih tahu dengan siapa yang bicara.
e. Bolehkah saya tahu dengan siapa saya bicara ?

26. Telepon yang dipergunakan hanya untuk lingkungan kantor disebut………………
a. Telepon local
b. Telepon interlokal
c. Telepon nasional
d. Telepon selular
e. Interphone

27. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan jika kamu mengetahui telepon yang digunakan mengalami
kerusakan…………….
a. Pura-pura tidak tahu
b. Melaporkan pada Telkom
c. Memberitahu rekan kerja
d. Melaporkan pada atasan
e. Melaporkan pada bagian perawatan

28. Dalam menangani telepon, salah satu factor yang menjadi hambatan adalah………..
a. Factor alat dan pemakai
b. Faktor dana dan pemakai
c. Factor komunikasi dan alat
d. Factor posisi dan alat
e. Factor manusia dan penggunaan

29. Dalam bertelepon kita sebaiknya berbicara………………
a. Singkat
b. Dua kalimat saja
c. Tidak lebih dari 5 menit
d. Seperlunya
e. Sesuka hati

30. Cara perawatan telepon adalah sebagai berikut, kecuali…………….
a. Letakan gagang telepon dengan benar
b. Lakukan pemeriksaan kabel penyumbang telepon
c. Bersihkan pesawat telepon secara rutin
d. Jika telepon rusak beli yang baru
e. Jika telepon rusak segera lapor petugas Telkom

31. Kalkulator yang digerakan oleh tenaga sinar matahari adalah…
a. Solar power kalkulator
b. Business calculator
c. Elektronik powered calculator
d. Card calculator



e. Hand calculator
32. Kalkulator yang lazim digunakan di kantor-kantor bentuknya semi desktop dan desktop disebut….

a. Scientific calculatoror
b. Business calculator
c. Office calculator
d. Card calculator
e. Pocket calculator

33. 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 =

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

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

36. Cara perawatan calculator adalah sebagai berikut, kecuali…………….
a. Letakan calculator  dengan benar
b. Lakukan pemeriksaan rutin
c. Bersihkan calculator  secara rutin
d. Jika calculator rusak beli yang baru
e. Jika calkulator rusak segera lapor petugas

37. Kunci penghapus memori pada kalkulator dilambangkan dengan……
a.

b.

c.

d.

e.

38. Pihak yang membuat dan bertanggung jawab membuat kartu perawatan peralatan calculator
adalah……
a. Pimpinan
b. Kasir
c. Teknisi
d. Bagian keuangan
e. Pelayan tooko

CM

CD

RM

CE

C



39. 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

40. Gambar berikut ini merupakan kode yang biasa digunakan pada label produk, dinamakan….

1234567890
a. Code barang
b. Code produksi
c. Barcode Product
d. Kode halal
e. Kode perusahaan

SELAMAT MENGERJAKAN


