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USM STAN 
 

 

PREDIKSI SOAL USM STAN 2009 
 

UJIAN SARINGAN MASUK 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

PROGRAM DIPLOMA I DAN III BIDANG 

KEUANGAN 

Perhatian ! 

1. Untuk semua soal, pilihlah jawaban yang 

paling tepat dari pilihan yang tersedia. 

Isikan jawaban anda pada lembar jawaban 

yang disediakan sesuai dengan petunjuk 

pengisian. 

2. Jawaban yang benar bernilai 4 (empat); 

jawaban yang salah bernilai -1 (minus 

satu); tidak menjawab bernilai 0 (nol). 

3. Nilai mati berlaku pada setiap bagian soal. 

Anda memperoleh nilai mati jika pada 

salah satu dari tiga bagian soal jawaban 

benar yang anda peroleh kurang dari 1/3 

jumlah soal pada bagian tersebut. 

BAGIAN PERTAMA : TES KEMAMPUAN UMUM 

(Nomor 1 s.d. 120) 

1. Orang yang pandai matematika biasanya 

pandai dalam pelajaran statistika. Andi 

menyukai matematika, indah kurang 

pandai dalam pelajaran statistika. 

Kesimpulan : 

a. Tidak dapat ditarik kesimpulan 

b. Andi pandai  statistika 

c. Indah tidak menyukai matematika 

d. Andi dan indah kurang pandai dalam 

pelajaran statistika 

 

2.  Semua pemain sepak bola adalah atlet. 

Umumnya seorang atlet harus memiliki 

tubuh yang sehat dan kuat. Andi adalah 

pemain bulu tangkis, tubuh andi lemah 

dan mudah terserang penyakit. Joko 

adalah pemain sepak bola. Kesimpulan:  

a. Tubuh joko sehat dan kuat 

b. Andi bukan seorang atlet 

c. Joko tidak bisa bermain bulu tangkis 

d. Andi seorang atlet 

 

3.  Joko , indah, fredi dan ahmad adalah 

penjaga keamanan di plasa indah. Mereka 

bertugas tiga hari; dimulai dari hari senin. 

Dua orang diantara mereka bertugas 

dalam dua hari yang berbeda. joko 

bertugas pada senin, fredi tidak bertugas 

pada hari kedua, ahmad bertugas pada 

hari selasa. Dalam satu hari hanya ada dua 

petugas. Fredi selalu bertugas bersama 

joko. Pada hari keberapakah indah 

bertugas? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

4. 20.000 siswa SMA negeri di jawa timur 

telah mengikuti ujian akhir nasional . 

5.000 siswa SMA swasta dinyatakan tidak 

lulus, dari pernyatan diatas dapat 

disimpulkan bahwa 

a. Semua siswa SMA negeri lulus 

b. Jumlah siswa SMA swasta lebih sedikit 

dibanding dengan SMA negeri 

c. Semua siswa SMA swasta tidak lulus 

d. Tidak dapat ditarik kesimpulan 

       Soal nomor 5-10 didasarkan pada informasi 

berikut 

  Toni adalah seorang pengusaha restoran 

yang teliti. Tahun ini, ia baru membuka cabang 

pertamanya di wilayah kebayoran. 

Rencananya di cabang barunya tersebut ia 

akan menjual makanan-makanan cepat saji. 

Untuk itu,ia telah bekerja sama dengan 

beberapa perusahaan, diantaranya ialah PT 

Bakri indah untuk menyuplai kebutuhan 

roti,PT Emas jaya untuk menyuplai kebutuhan 

daging sapi,sedangkan semua kebutuhan 

buah-buahan dan sayur-sayuran disuplai oleh 

PT Smart.ia juga berencana untuk 

mempekerjakan 5 orang koki dan 6 orang 
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pramusaji yaitu : iwan, andre, indra, komang, 

santi, eka, dwi, tresni, wawan, gangsar, dan 

femy. Untuk kepuasan konsumen, ia telah 

mengembangkan sebuah sistem untuk 

mamanggil para pramusaji, yaitu :  

• Jika lampu kuning menyala, maka 

dwi, wawan, atau gangsar yang 

dipanggil 

• Jika lampu biru menyala maka 

tresni, wawan atau femy yang 

dipanggil 

• Jika lampu merah menyala maka 

salah satu dari enam nama 

terakhir yang dipanggil 

• Jika lampu hijau menyala maka 

salah satu ari 6 nama pertama 

yang dipanggil 

• Mungkin dipanggil jika lampu 

merah menyala 

Jawablah: 

a. Jika pernyataan A dan B benar 

b. Jika pernyataan A benar B salah 

c. Jika pernyataan A salah B benar 

d. Jika pernyataan A dan B salah 

 

5. A = toni memiliki dua buah restoran  

B = toni pengusaha sukses 

 

6. A = untuk cabang kebayoran, toni bekerja 

sama dengan 3 perusahahan 

B = buah anggur disuplai dari PT. SMART 

 

7. A = eka dipanggil jika lampu hijau dan 

merah menyala 

B = jika lampu merah dan biru menyala 

maka femy yang dipanggil 

 

8. A = jika lampu merah dan biru menyala , 

maka kemungkinan yang dipanggil adalah 

tresni, gangsar dan femy 

B = dwi akan dipanggil jika 2 dari 4 lampu 

menyala 

 

9. A = iwan dipanggil jika lampu hijau 

menyala 

B = toni adalah orang kaya yang 

dermawan 

 

10. A = toni bekerja sama dengan lebih dari 

tiga perusahaan 

B = Toni pengusaha yang teliti 

 

11. Dalam sebuah test diketahui bahwa tinggi 

badan joko lebih tinggi daripada indra, 

Anton lebih tinggi daripada indra dan 

indah. Andri lebih rendah dibanding 

indah,tapi yang lebih tinggi daripada indra 

dan jono . indra lebih tinggi dari sapto dan 

lebih rendah dari jono. Siapa yang lebih 

rendah? 

a. Indah 

b. Sapto 

c. Indra 

d. Jono 

 

12.  semua warga suramadu berkulit hitam, 

eko berkulit hitam dan pernah tinggal di 

suramdu selama 6 tahun, kesimpulan yag 

paling tepat 

a. Eko warga suramadu 

b. Eko bukan warga suramadu 

c. Eko pernah menjadi warga suramadu 

d. Tidak dapat ditarik kesimpulan 

PERSAMAAN ARTI 

13. PRIMATA 

a.  kera  c. primitif 

b.  Keramik      d. manusia 

 

14. DARA 

a.  merpati  c. gadis 

b.  dada   d. janda 

 

15. LEMBU 

a. kerbau  c. libur 

b. sapi   d. masuk 

 

16. FREKUENSI 

a. gelombang  c. ketegangan 

b. kecepatan  d. keseringan 

 

17. SUPERVISOR 
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a. pengawas  c. pelaksana 

b. pemimpin  d. penema 

 

LAWAN KATA 

18. LANCAR 

a. tersendat  c.menukil  

b. bertahan  d. boros 

 

19. PROLOG 

a. dialog  c. epilog 

b. antilog  d. pascalog 

 

20. BOHONG 

a. asli   c. jujur 

b. benar  d.dusta  

 

21. BARAT DAYA 

a. barat laut  c. tenggara 

b. timur laut  d. selatan 

 

22. MUKADIMAH 

a. perhatian   c. penutup 

b. intermediasi  d. subordinasi 

ANALOGI 

23. LARI = CEPAT 

a. gugur = jatuh   

b. jual = laku 

c. tertawa = sendu 

d. pahlawan = patriotis 

 

24. MOTOR = BENSIN 

a. diesel = solar 

b. generator = listrik 

c. dynamo = kumparan    

d. mobil = rem 

 

25. BERJUANG = MERDEKA 

a. pahlawan = gugur    

b. bekerja = kaya 

c. belajar = sekolah    

d. menunggu = ditinggal 

 

26. SUHU = REAMUR 

a. berat =massa  c. hewan = ekor 

b. luas = meter       d. waktu = mili detik 

 

27. UDARA = ARGON 

a. mobil = bensin    

b. tata surya = bumi 

c. bunga = mawar    

d. kucing  harimau 

 

28. MENGINTIP = MENGINTAI 

a. menerbangkan = menerjunkan  

b. menaikkan = menigkatkan 

c. bersepeda = bermotor   

d. mundur =membelakangi 

 

29. PIRING = SENDOK 

a. bak = baskom    

b. nampan = pisau 

c. ember = gayung    

d. nasi  = lauk 

 

30. GUBUK = DANGAU 

a. hotel = motel  

b. terminal = stasiun 

c. hotel = restoran    

d. rumah = wisma 

 

31. BEKISAR = KUTILANG 

a. harimau = singa    

b. kucing = ikan 

c. ayam =laba-laba    

d. virus = bakteri 

 

32. PULPEN = BUKU 

a. mouse = komputer   

b. cabang = pohon  

c. sendok = piring    

d. merpati = burung 

 

33. 46, 80, 126, 206, 3XX 

a. 32  b. 42   

c. 50  d. 63 

 

34.  2 1/3, - 1 ½, 5/6, - 2/3, y 

a. ½   b. 1/3   

c. 1/4  d. 1/6 

 

35. -1, 1/3, -9, 1/27, y 

a. 63  b. -63   

c. 83  d. -83 
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36.  4,3,8,9,16,27,y 

a. 32  b. 42   

c. 50  d. 63 

 

37.  2,3,4,5,7,8,9,11,y 

a. 6  b. 10   

c. 14  d. 16 

 

38. 11,13,15,10,19,y 

a. 7  b.13   

c.12  d.23 

 

39. B,A,C,B,D,,C,E,… ? 

a. A  b.B   

c.C  d.D 

 

40. A,B,D,C,E,F,H,…,…. 

a. I,J  b. G,I   

c. J,I  d. G,J 

 

41. 3,6,2,4,1/3, Y, 8/9 

a. 1 1/3  b.1 2/3   

c.2 2/3  d. 2 3/4 

 

42. 1/3, ½ , 1, ¾, 1, 1/3, Y 

a. 0  b.1   

c.2  d.3 

 

43. jika x/3 + x/4 = 7/12, maka x sama dengan 

a. 12  b. √7   

c. 2 √3  d.1 

 

44. Aldi berulang tahun yang ke A tahun pada 

tahun B, ia lahir pada tahun C, maka A =  

a. BC  b.C-B   

c.C+B  d.B-C 

 

45. Jika 7+3 = 4, 3+1 = -2, dan 8-2 = 0, maka 

10+2 =  

a. 1   b.2   

c.6   d.10 

 

46. Jika 1/x – 1/y = 1/z, maka y = 

a. xz / (z-x)  b. (z-x) / zx  

c. x+z   d. x-z 

 

47. Dalam suatu kelas , 3/5 murid adalah 

perempuan, 5/6 dari Murid laki-laki 

menyukai bahasa inggris, jika ¾ murid 

menyukai bahasa inggris, maka paling 

sedikit berapakah jumlah murid 

perempuan yag menyukai bahasa inggris? 

a. 15  b.25   

c. 35  d.45 

 

48. Panjang satu persegi panjang adalah 2x/3, 

lebarnya ialah separuh dari panjangnya. 

Berapakah kelilingnya? 

a.x/3  b.x   

c.2x  d.3x 

 

49. Sebuah pesawat terbang ke arah utara 

sejauh 200 km, lalu ke barat sejauh 250 

km, lalu ke selatan 60 km, lalu ke timur 50 

km, dan ke utara 10 km menuju kota B 

dari kota A. berapa jarak antara kota A 

dan kota B? 

a.570 km  b. 350 km  

c. 250 km  d.450 km 

 

50. Seorang anak telah mengisi aquarium 

yang berbentuk kubus, seperempatnya. 

Apabila ia mengisi aquarium tersebut  

dengan 18 liter air, maka ia telah mengisi 

sepertiga dari aquarium, berapakah 

panjang aquarium tersebut ? 

a.50 cm   b.60 cm   

c. 70 cm  d. 80 cm 

 

51. Sebuah kapal berangkat dari pelabuhan A 

ke pelabuhan B dengan kecepatan rata-

rata 70 km/jam. Kapal tersebut berangkat 

pukul 8.15 dan tiba pukul 9 malam lewat 

33 menit.berapakah jarak pelabuhan A 

dan B ? 

a. 791 km  b. 931 km  

c. 831 km  d. 391 km 

 

52. Jika panjang sisi persegi panjang adalah 

(2x/3) + 2 dan lebarnya adalah (x/3) + 1. 

Berapakah keliling persegi panjang 

tersebut? 

a. 3x + 6  b. 2x + 3  

c. 3x +3   d. 2x + 6 
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53. Sebuah perusahaan konstruksi dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 10 

hari dengan 40 orang pekerja. apabila 

pekerjaan tersebut harus selesai dalam 

waktu 8 hari, berapakah jumlah pekerja 

yang dibutuhkan? 

a. 40 orang  b. 50 orang  

c. 55 orang  d. 45 orang 

 

54. seorang anak dapat mengecat tembok 

dengan kecepatan 50 meter persegi per 3- 

menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan 

untuk mengecat tembok yang panjangnya 

25 meter dan lebarnya 15 meter ? 

a. 3 jam 4 menit b. 4 jam 30 menit 

c. 7 jam 30 menit d. 6 jam 15 menit 

 

55. Jumlah lima bilangan bulat positif 

berurutan adalah selalu 

a. merupakan kelipatan ganjil   

b. merupakan bilangan genap   

c. merupakan kelipatan bilangan yang 

ketiga   

d. merupakan kelipatan 4 

 

56. Sebuah mesin dapat mengerjakan suatu 

pekerjaan dalam waktu 3 jam . mesin 

lainnnya dapat mengerjakan pekerjaan 

tersebut dalam waktu 1,5 jam. Berapakah 

waktu yang dibutuhkan apabila kedua 

mesin tersebut bekerja bersama ? 

a. 1 jam 30 menit  b. 1 jam  

c. 1 jam 15 menit  d. 2 jam 

 

57. Perbandingan mahasiswa yang menyukai 

akuntansi dengan yang tidak suka berasal 

dari mahasiswa pajak . Dari seluruh 

mahasiswa berapakah perbandingan 

mahasiswa bukan pajak yang menyukai 

akuntansi ? 

a. 3/8  b. 9/40   

c. 9/16  d. 1/5 

 

58. Jumlah harga untuk dua pensil dan satu 

buah buku adalah Rp. 6.500,- . jika harga 

pensil adalah Rp. 2000,- lebih murah dari 

harga sebuah buku . Berapakah harga 

sebuah buku? 

a. Rp. 1500  b. Rp. 2500  

c. Rp. 4000  d. Rp. 3500 

 

59. Sebuah perusahaan menyediakan sebuah 

komputer dengan sewa  Rp. 15.000 untuk 

pemakaian 12 jam untuk 48 jam pertama, 

ditambah Rp. 6.000 untuk setiap 6 jam 

atau bagian dari 6 jam setelah 48 jam 

pertama . jika sebuah komuter di ambil 

pada pukul 9.00 hari senin dan di 

kembalikan pada jum’at pukul 18.20 

minggu yang sama , berapakah jumlah 

sewa yang harus dibayar? 

a. Rp. 180.000  b. Rp. 120.000  

c. Rp. 96.000  d. Rp. 144.000 

 

60. Nilai rata-rata ujian matematika siswa 

kelas A adalah 75 dan nilai rata-rata ujian 

siswa kelas adalah 85. jika nilai ujian siswa 

kelas A dan B digabungkan , nilai rata-

ratanya menjadi 79. Berapakah 

perbandingan antar jumlah siswa kelas A 

dan kelas B? 

a. 1 : 4  b. 3 : 2   

c. 2 : 3  d. 3 : 4 

61. Amin mengendarai motor menuju 

kampungnya yang berjarak 815 km. hari 

pertama ia menempuh jara 215 km, hari 

kedua 175 km hari ketiga ia beristirahat di 

rumah temannya, hari keempat 165 km, 

hari kelima 195 km, berapa kilometerkah 

jarak yang harus di tempuh pada hari ke 

enam ? 

a. 165 km  b. 95 km  

c. 75 km  d. 65 km 

 

62. Pada sebuah perusahaan , jumlah pegawai 

yang pensiun  tahun lalu adalah 5 % dari 

jumlah pegawai seluruhnya pada tahun 

lalu , dan pada tahun ini. Jika persentase 

pegawai yang pensiun pada kedua tahun 

tersebut digabungkan adalah 5,6 % 

berapakah perbandingan jumlah pegawai 

tahun lalu dengan tahun ini ? 

a. ¾   b. 7/3   

c. 5/6  d. 3/7 
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63. Dalam suatu lomba lari , Anash finish di 

urutan ke 5 dari atas dan ke 15 dari 

bawah.Berapakah jumlah peserta dalam 

lomba lari tersebut ? 

a. 20  b. 21   

c. 19  d. 25 

 

64. Jika seekor ayam rata-rata bertelur 
sebanyak 20 butir per bulan, 
berapakah jumlah minimal ayam harus 
dipelihara untuk mendapatkan 110 
butir telur setiap bulannya? 

A. 5 
B. 5½ 
C. 6 
D. 6½ 
 

65. Umur B dua kali umur A, sedangkan 
umur C 10 tahun lebih muda dari umur 
B. Jika rata-rata umur A, B, dan C 
adalah sama dengan umur C, 
berapakah jumlah umur A dan umur 
C? 

A. 30 
B. 40 
C. 50 
D. Salah semua 
 

66. Dari suatu kelas yang terdiri dari 40 
orang siswa, diperoleh nilai rata-rata 
kelas 7,00 untuk mata pelajaran 
matematika saja. Jika nilai 5 siswa 
tertinggi dengan rata-rata 8,50 dan 10 
nilai siswa terendah dengan rata-rata 
6,00 dikeluarkan, berapa nilai rata-rata 
siswa sisanya? 

A. 6,60 
B. 7,10 
C. 7,60 
D. Salah semua 
 

67. Sebuah perusahaan mengurangi jam 
kerja pegawainya dari 40 jam per 
minggu menjadi 36 jam per minggu 
tanpa mengurangi gaji. Jika seorang 
pegawai tadinya dibayar Rp 90.000 

per jam, berapa rupiah gaji per jamnya 
sekarang? 

A. 130.000 
B. 120.000 
C. 110.000 
D. 100.000 
 

68. Hasil operasi penjumlahan berikut adalah 

.... 

 MCDXLVI + DCXCVI 

a. MMCXXXXII 

b. MMCXLIII 

c. MMCXLIII 

d. MMCXLII 

 

69. Berat badan Ateng naik 37 kg menjadi 

39,082kg. Berapa persen kenaikan berat 

badan Ateng? 

a. 5,781 

b. 1,056 

c. 5,627 

d. 5,634 

 

70. Rekor seorang tukang kayu membuat 

meja adalah 9 jam 54 menit 120 detik. 

Berapakah waktu tersebut dalam satuan 

menit? 

a. 956 

b. 596 

c. 566 

d. 183 

 

71. Ibu memiliki 3 gros sendok dn 3 kodi 

taplak meja. Berapa banyak barang yang 

dimiliki oleh Ibu? 

a. 5 

b. 96 

c. 372 

d. 492 

 

72. Diketahui x merupakan suatu bilangan 

ganjil. Tentukan pernyataan mana yang 

benar di bawah ini yang bilangan genap! 

I. 4x + 2 
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II. 2x² + 7x + 3 

III. 3x³ + 5 

a. I dan II 

b. I dan III 

c. II dan III 

d. III 

 

73. 2(�2)² =  

A. 4 

B. 8 

C. 10 

D. 16 

 

74. Jika Joni berjalan 16 km dalam 3 jam, dan 

Paul berjalan 16 km dalam 5 jam, berapa 

persen Joni berjalan lebih cepat daripada 

Paul? 

A. 33,33% 

B. 40% 

C. 60% 

D. 66,67% 

 

75. 162² - 161(162) =  

A. 0 

B. 161 

C. 162 

D. 161² 

 

76. Jika 0,1 m = 1, maka berapa nilai 1,1 m? 

A. 11 

B. 10,1 

C. 9,9 

D. 9,1 

 

77. Jika rasio (perbandingan) antara sudut-

sudut sebuah segitiga adalah 2 : 3 : 4, 

maka sudut terbesar dari segitiga tersebut 

adalah 

A. 50 

B. 60 

C. 70 

D. 80 

 

78. Titik C terletak di antara titik A dan titik B 

pada suatu garis lurus. Jika AC = 2BC, 

maka berapa nilai AC/AB? 

A. 1/2 

B. 1/3 

C. 3/4  

D. 2/3  

 

79. Jika p = 3, q = 2, dan r = p² + 2pq + q², 

berapakah pqr? 

A. 150 

B. 60 

C. 75 

D. 50 

 

80. Pemilihan Umum 1999 diikuti oleh: 

A. 10 partai politik 

B. 18 partai politik 

C. 45 partai politik 

D. 48 partai politik 

 

81. Dalam berbagai kesempatan semasa 

hidupnya, Presiden Soekarno menyebut 

dirinya sebagai: 

A. Penggali Pancasila 

B. Pencetus Pancasila 

C. Pembuat Pancasila 

D. Pendiri Pancasila 

 

82. Monalisa adalah lukisan yang dibuat oleh 

pelukis: 

A. Vasco da Gama 

B. Cristophus Colombus 

C. Leonardo de Vinci 

D. Aristoteles Onassis 

 

83. Pelukis Indonesia yang ditunjuk oleh 

mendiang Presiden Soekarno sebagai pelukis 

istana adalah: 

A. Affandi 

B. Basuki Abdullah 

C. Soetarjo 

D. Raden Saleh 

 

84. Penyerahan kedaulatan Republik Indonesia 

dari Pemerintah Belanda pada tanggal 27 

Desember 1949 disepakati dalam: 
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A. Perjanjian Linggarjati 

B. Konferensi Tiga Negara 

C. Perjanjian Roem Royen 

D. Konferensi Meja Bunder 

 

85. Jumlah medali emas olimpiade yang telah 

direbut Indonesia selama ini ialah sebanyak: 

A. 2 buah 

B. 3 buah 

C. 4 buah 

D. 5 buah 

 

86. Indonesia telah merebut medali emas sepak 

bola dalam acara SEA GAMES sebanyak: 

A. 0 kali 

B. 1 kali 

C. 2 kali 

D. 3 kali 

87.  Komisi DPR-RI yang banyak berhubungan 

dengan Departemen Keuangan adalah: 

A. Komisi III 

B. Komisi IV 

C. Komisi VII 

D. Komisi IX 

 

88. Organisasi Internasional yang membidangi 

masalah-masalah perdagangan dan investasi 

disebut: 

A. WTO 

B. WHO 

C. IMF 

D. ILO 

 

89. Pengantar  rencana  anggaran  pendapatan  

dan 

belanja negara yang disampaikan oleh 

Pemerintah kepada DPR-Risetiap tahun 

disebut: 

A. RAPBN 

B. Pengantar RAPBN 

C. RUU-RAPBN 

D. Nota Keuangan 

 

90.  Selain organisasi kepemudaan dan pelajar, 

perwira dan prajurit TNI pada awal 

Kemerdekaan RI sebagian besar berasal dari: 

A. Romusha 

B. NICA 

C. PETA 

D. Perintis Kemerdekaan 

 

91.Jika luas persegi panjang R dengan lebar 4 

meter sama dengan luar bujur sangkar S   yang 

kelilingnya 24 meter, maka keliling persegi 

panjang R adalah : 

A. 9 meter 

B. 16 meter 

C. 24 meter 

D. 26 meter 

92. Susunan huruf-huruf PPKLBNIAAA akan 

membentuk nama ......di Indonesia 

A. Propinsi 

B. Kota 

C. Gunung 

D. Sungai 

 

92. Target penerimaan pajak pada anggaran 

tahun 2005 adalah  

A. 50–100 Trilyun 

B. 100–200 Trilyun 

C. 200-300 Trilyun 

D. di atas 300 Trilyun 

 

93. Menurut survei Transparency 

International Indonesia unit pelayanan 

terkorup adalah 

A. Kepolisian 

B. Peradilan 

C. Bea Cukai 

D. Pajak 

 

94. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatasi 

masalah-masalah ekonomi. Manakah yang 

termasuk kebijakan fiskal? 

A. Menaikan tingkat suku bunga  

B. Menaikan jumble subsidi 

C. Membuka luas kesempatan penanaman 

modal 

D. Memberlakukan system padat karya 

 

 95. Komunikasi kadang-kadang tidak efektif. 

Sebagian oleh gangguan saluran keanggotaan 
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MPR terdiri dari hasil pemilu dan bukan 

pemilu. Untuk DPR masa sekarang terdiri dari: 

A. Semua hasil pemilu 

B. Semua bukan hasil pemilu 

C. Sebagian hasil pemilu dan sebagian 

diangkat 

D. Jawaban a, b, c tidak ada yang benar 

 

96. Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat 

mengeluarkan peraturan pemerintah. Dalam 

hal ini … 

A. Peraturan pemerintah ini tidak perlu 

mendapat persetujuan DPR 

B. Peraturan pemerintah ini harus mendapat 

persetujuan DPR 

C. Peraturan pemerintah ini harus mendapat 

persetujuan DPR pada masa sidang 

berikutnya 

D. Peraturan pemerintah ini harus mendapat 

persetujuan MPR 

 

97. Dengan diberlakukanya Undang-Undang No. 

22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah maka 

5 urusan yang masing-masing ditangani 

pemerintah pusat belum diserahkan ke 

daerah. Diantara urusan-urusan tersebut 

adalah … 

A. Keuangan , Peradilan, Agama 

B. Keuangan , Peradilan, Pendidikan 

C. Agama, Perhubungan, Keuangan 

D. Pendidikan, Perhubungan, Peradilan 

 

98. Konflik India dan Pakistan bersumber pada 

daerah Khasmir. Penyebab konflik tersebut 

adalah … 

A. Perbedaan agama 

B. Kerajaan di Khasmir beragama hindu 

seadang rakyatnya mayoritas beragama 

islam 

C. Kerajaan di Khasmir beragama islam 

seadang rakyatnya mayoritas beragama 

hindu 

D. India dan Pakistan ingin menguasai 

sumber alam yang ada di Khasmir 

 

99. Masyarakat ekonomi eropa sudah 

memberlakukan mata uang Euro. Negara 

mana yang belum memberlakukanya? 

A. Prancis 

B. Jerman 

C. Inggris 

D. Spanyol 

 

100. Dalam hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam rangka otonomi daerah dikenal 

adanya DAU. DAU adalah … 

A. Dana dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah 

B. Dana dari pemerintah pusat untuk 

membiayai proyeknya sendiri 

C. Sumbangan dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat 

D. Dana pemerintah daerah untuk 

membiayaiproyenya sendiri 

 

101. Piala Thomas diberikan dalam kejuaraan 

bulu tangkis beregu putra. Di kota manakah 

piala Thomas terakhir diperebutkan? 

A. Guangzhou 

B. Kuala Lumpur 

C. Sanghai 

D. Taipei 

 

102. Tumbuh-tumbuhan apa yang sekarang ini 

sedang menjadi topik pemberitaan karena 

setelah diteliti ternyata mempunyai kasiat 

yang besar bagi kesehatan tubuh? 

A. Daun sirih 

B. Kunyit putih 

C. Mengkudu  

D. Jahe gajah 

 

103. Tim sepak bola prancis adalah tim ke … yang 

tersingkir dalam putaran pertama kejuaraan 

piala dunia sejak 36 tahun terakhir. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

104. Menteri keuangan dalam Kabinet Gotong 

Royong adalah … 

A. Bambang Sudibyo 

B. Bambang kesowo 

C. Bambang Subiyanto 
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D. Budiono 

 

105. Perubahan UUD 1945 yang telah ditetapkan 

oleh MPR RI sampai saat ini adalah 

perubahan … 

A. Pertama 

B. Pertama dan kedua 

C. Pertama, kedua dan ketiga  

D. Pertama, kedua, ketiga dan keempat  

 

106. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 

1945, Republik Indonesia telah 

memberlakukan / memiliki UUD sebanyak 

A. Satu 

B. Dua 

C. Tiga 

D. Empat 

 

107. Jumlah negara yang berbatasan darat 

dengan Indonesia adalah… 

A. Dua 

B. Tiga 

C. Empat 

D. Lima 

 

108. Jumlah Provinsi yang ada di Pulau Jawa 

adalah… 

A. Tiga  

B. Empat 

C. Lima 

D. Enam 

 

109. Pulau yang terkenal dengan aspalnya 

adalah… 

A. Bangka  

B. Buton  

C. Belitung 

D. Bitung 

110. Mentri Keuangan Republik Indonesia pada 

saat ini adalah 

A. Budiharjo 

B. Sri mulyani 

C. Bambang Sudibyo 

D. Bambang Subianto 

 

111. Berikut ini pernah atau masih menjabat 

sebagai Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia, kecuali 

A. Ali Alatas 

B. Adam Malik 

C. Ali Sihab 

D. Hasan Wirayuda 

 

112. Kesepakatan antara RI dan Belanda tahun 

1948 yang pada intinya menghentikan aksi 

militer Iibelandaa yang ditengahi oleh UNCI 

(United Nations Commissions for Indonesia) 

dihasilkan dalam 

A. Perjanjian Renville 

B. Perssetujuan Roem-Royen 

C. Peejanjian Linggarjati 

D. Konverensi Meja Bundar 

 

113. Pembukuh darah manusia yang membawa 

darah bersih berisi oksigen dari jantung ke 

seluruh tubuh adalah  

A. Aorta  

B. Arteri 

C. Vena  

D. Septa 

 

114. Dari gunung berapi di seluruh dunia yang 

pernah meletus di bawah ini, mana yang 

mempunyai letusan yang paling besar? 

A. Gunung Tambora di Indonesia 

B. Gunung St. Helena di Amerika Serikat 

C. Gunung Krakatau di Indonesia 

D. Gunung Santa Maria di Guatemala 

 

115. Titan adalah nama salah satu satelit yang 

mengelilingi planet 

A. Saturnus 

B. Uranus 

C. Jupiter 

D. Pluto 

 

116. Dari negara-negara berikut ini, mana yang 

bukan anggota organisasi Negara-Negara 

Pengekspor Minyak (OPEC)? 

A. Kuwait 

B. Qatar 

C. Jordania 

D. Gabon 

 

117. Marmer saat ini banyak digunakan 

sebagai bahan hiasan yang berharga 
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mahal. Marmer termasuk ke dalam 

batuan … 

A. Beku 

B. Sedimen  

C. Metamorf 

D. Mahal 

 

118. Pada tahun 2003, terjadi peristiwa 

Mars berada di titik terdekatnya dengan 

Bumi. Hal ini langka karena terjadi setiap 

….. 

a. 20.000 tahun 

b. 40.000 tahun 

c. 60.000 tahun 

d. 80.000 tahun 

 

119. Kerajaan Islam pertama di tanah 

Jawa adalah … 

a. Samudra Pasai 

b. Demak 

c. Pajang 

d. Mataram 

 

120. Peredaran darah dalam tubuh 

ikan termasuk peredaran darah … 

a. Ganda 

b. Tunggal 

c. Langsung 

d. Tidak Langsung 
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BAGIAN KEDUA 

BAHASA INDONESIA 

(Nomor 121 s.d. 150) 

 

Soal no. 121 s.d. 125 didasarkan pada bacaan berikut 
 

Sisi Akuntansi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

Akhir-akhir ini sering didengar ucapan pejabat yang mengatakan bahwa perlunya 

pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya manusia itu adalah asset nasional. Analog 

dengan pernyataan itu dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah 

asset perusahaan yang bersangkutan. Gedung, peralatan dan sebagainya adalah asset perusahaan yang 

masing-masing nilainya dapat ditemukan dalam neraca perusahaan yang bersangkutan, tetapi nilai 

sumber daya manusia tidak tercantum dalam neraca perusahaan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan 

benarkah sumber daya manusia itu merupakan asset perusahaan? Kalau ya, mengapa nilainya tidak 

tercantum dalam neraca.  

Status asset bagi sumber daya manusia didasarkan atas konsep ilmu ekonomi yang 

menggolongkan sumber daya manusia sebagai salah satu factor produksi yang mempunyai potensi 

memberikan manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang. Namun, dari sisi akuntansi, sumber 

daya manusia bukanlah asset perusahaan. Menurut prinsip akuntansi status asset bagi suatu harta baru 

diberikan bila harta itu merupakan milik perusahaan. 

Walaupun tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan bukan milik perusahaan yang 

bersangkutan, perusahaan itu mempunyai rasa memiliki. Buktinya, personil dibina, dilatih, dan 

ditingkatkan kualitasnya dengan penyediaan biaya yang cukup besar. Tak heran jika pada suatu 

ketika,tiba-tiba pegawai yang sudah dibina dan dilatih itu pindah ke perusahaan lain, maka perusahaan 

yang bersangkutan mertasa kehilangan, malah merasa hak mililnya dirampas atau dibajak oleh orang 

lain. Dari sinilah timbul istilah yang popular “pembajakan” personal perbankan oleh bank yang baru 

tumbuh.  

 

Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda! 
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121. Masalah yang dibicarakan dalam paragraph pertama pada teks di atas ialah … 

A.  

Aset nasional 

B. Gedung, peralatan, dan sebagainya, merupakan asset perusahaan 

C. Sumber daya manusia merupakan asset perusahaan 

D. Gedung, peralatan, dan sebagainya, serta sumber daya manusia merupakan asset 

perusahaan. 

122. Sumber daya manusia sebagai asset perusahaan didasarkan atas … 

A. Prinsip akuntansi 

B. Konsep ilmu ekonomi 

C. Faktor produksi 

D. Potensinya yang memberikan manfaat di masa depan 

123. Paradoksal atas sumber daya manusia sebagai asset terdapat pada … 

A. Paragraf 2 

B. Paragraf 1 

C. Paragraf 3 

D. Paragraf 1 dan 3 

124. Inti permasalahan dalam paragraf ke-3 ialah bahwa pegawai dalam suatu perusahaan 

merupakan … 

A. Milik perusahaan itu 

B. Pegawai yang boleh dibajak oleh perusahaan lain. 

C. Pegawai yang perlu dibina, dilatih, dan ditingkankan kualitasnya 

D. Pegawai yang bukan miliknya 

125. Makna kata neraca (pada paragraf pertama dalam wacana di atas) dibawah ini semuanya 

salah, kecuali … 

A. Timbangan 

B. Daftar yang menunjukkan posisi harta, utang dan modal 

C. Pertimbangan politik dan kekuatan 

D. Piranti untuk menimbang 

126. Kalimat berikut tidak efektif, kecuali kalimat … 

A. Bantuan telah mengalir dari beberapa negara-negara tetangga. 

B. Banyak orang-orang kampung yang tidak menginginkan kehadirannya. 

C. Setelah mendapat penjelasan dari yang berwenang mahasiswa itu menjadi lega. 

D. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. 

127. Struktur kalimat di bawah ini menyalahi kaidah bahasa, kecuali kalimat … 

A. Karena pengembalian kredit macet, sehingga peminjaman tidak dapat dilayani lagi. 

B. Pengembalian kredit macet sehingga pengembalian tidak dilayani. 

C. Pengembalian kredit macet, sehingga pinjaman tidak dilayani lagi. 

D. Kita, akan bicarakan penurunan bunga pinjaman jangka pendek. 

128. Penggunaan huruf kapital yang salah terdapat dalam kalimat … 

A. Sungai Musi mengalir mebelah kota Palembang. 

B. Berlayar ke Teluk Jakarta tidak berbahaya karena ombaknya tenang. 

C. Sumatera Barat kini telah dapat mencapai kemajuan di segala bidang. 

D. Bila kita menuju ke Barat, kita akan sampai ke kota Semarang. 
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129. Proses penggabungan dua konstruksi seperti yang terdapat pada konstruksi “menundukkan 

kepala” dan “membungkukkan badan” menjadi “menundukkan badan” atau “menceritakan 

hal itu” dan “bercerita tentang hal itu” menjadi “menceritakan tentang hal itu” disebut : 

A. Adaptasi bunyi dan kontaminasi 

B. Perancuan dan kontaminasi 

C. Analogi 

D. Eksosentris 

130. Penulisan yang benar adalah … 

A. Semi professional 

B. Re-inkarnasi 

C. Antarkota 

D. Catur warga 
131. Pembentukan kata di bawah ini tidak sesuai dengan pedoman pengambilan kata-kata asing 

ke dalam bahasa Indonesia, kecuali … 
A. setandarisasi, imun-isasi, global-isasi, klasivikasi 
B. standarisasi, imunisasi, globalisasi, klasifikasi 
C. standarisasi, imunnisasi, globallisasi, klasivikasi 
D. setandarisasi, immunisasi, globalisasi, kelasifikasi 

132. Pemakaian kata yang tidak boros (mubazir) terdapat pada kalimat … 
A. Agar dapat berbahasa Indonesia yang benar kita harus menguasai kaidahnya. 
B. Kita harus menguasai kaidah bahasa Indonesia agar supaya dapat berbahasa dengan 

baik 
C. Daftar-daftar nama peserta sepak bola dunia telah disebarluaskan ke masyarakat 
D. Demi untuk kecermatan berpikir, mari kita tingkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia 

 
133. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdapat dalam UUD 1945 … 

A. Pasal 26 
B. Pasal 27 
C. Pasal 35 
D. Pasal 36 

 
134. Pemakaian huruf kapital di bawah ini salah, kecuali … 

A. Dia bekerja sebagai Perawat di rumah sakit medistra sejak tahun 1995 
B. Dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit Medistra sejak tahun 1995 
C. Dia bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Medistra sejak tahun 1995 
D. Dia bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Medistra sejak tahun 1995 

 
135. Kalimat topik yang baik (ideal) dalam sebuah paragraf adalah kalimat … 

A. Yang luas (panjang) 
B. Yang panjang dan lebih merinci 
C. Yang sederhana, umum dan tidak berbelit-belit 
D. Majemuk bertingkat 

 
136. Kalimat-kalimat di bawah ini merupakan rangkaian kalimat yang terdapat dalam sebuah 

paragraf. Akan tetapi, susunan kalimat itu tidak tepat. 
(1) Oleh sebab itu, peranan masyarakat sangat diharapkan demi lanvarnya upacara 

peringatan itu 
(2) Pada dasarnya, penyelenggaraan peringatan hari kemerdekaan yang diadakan oleh 

Karang Taruna bersifat gotong royong 
(3) Dengan demikian, kerja sama pemuda dan masyarakat terlihat dalam wujud yang nyata 
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Urutan yang benar adalah … 
A. (1), (2), (3) 
B. (1), (2), (3) 
C. (1), (3), (2) 
D. (2), (1), (3) 

 
137.  Karena objek penelitian terlampau luas, maka pengumpulan data dibatasi pada daerah 

pertokoan. 
  
 Kalimat di atas belum efektif karena … 

A. Adanya tanda koma  
B. Adnya kata maka 
C. Anak kalimat mendahului induk kalimat 
D. Kalimat ini bukan kalimat tunggal 

 
138. Ejaan kalimat berikut ini salah, kecuali … 

A. Kami bekerja di departemen Keuangan  
B. Pesta perkawinanya dihadiri para Mentri 
C. Mereka tinggal di Jalan Diponegoro 59. Jakarta 
D. Pameran itu dibuka oleh Mentri Pendidikan Nasional Malik Fajar 

 
139. Pemenggalan suku kata di bawah ini benar, kecuali … 

A. in-stru-men 
B. be-la-jar 
C. cap-lok 
D. akh-lak 

 
140. Penulisan di bawah ini salah, kecuali … 

A. Dalam Surat Kabar Media Indonesia terdapat berita pembunuhan massal di Jakarta 
B. Dalam surat kabar Media Indonesia terdapat berita pembunuhan massal di Jakarta 
C. Dalam surat kabar Media Indonesia terdapat berita pembunuhan massal di Jakarta 
D. Dalam Surat Kabar Media Indonesia terdapat berita pembunuhan massal di Jakarta 

 
BAGIAN KETIGA 

TES BAHASA INGGRIS 

(Nomor 141 s.d. 180) 

 

Untuk bagian ini, jawaban benar kurang dari 1/3 jumlah soal (kurang dari  14) berarti nilai 
mati 

 

Part One : Reading Comprehension 
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Reading 1 

 

A MYSTERY 

 

 LAKEWOOD, N.J., Sept. 2 – There have been strange happenings in the home of Mr. 
and Mrs. Alan Davis. A mysterious scratching, banging and bumping in the walls of their home 
has become so strong it has knocked down pictures and lamps.  

 Investigators have torn the walls apart but have been unable to find the course of the 
sounds. They are also trying to find out if troublemakers have been at work.  

 We first heard the sounds six weeks ago, said Mrs. Davis. For the next two weeks, the 
sounds happened regularly – every evening from 9:30 to 11:00.  

 Little patches, said, began to appear on the living room and bedroom walls. Then the 
sounds changed and became irregular. Now, she said, the noises start at 8 A.M. and continue 
on and off till midnight. 

 

Based on Reading 1, answer the questions no. 141 – 144. 

 

141. Another title that would best explain the main idea of this story is ____ 
The cause of the mysterious scratching ang banging is ____. 
A. litle patches 
B. troublemakers 
C. not known 
D. Mrs. Davis 
 

142. The sounds _____. 
a. do not happen in a regular way 
b. were first heard two weeks ago 
c. always happened in a regular way 
d. now start at 9:30 P.M. 

 

143. The event told about in this story. 
a. never happened 
b. happened before September 2 
c. happened after September 2 
d. happened before and after September 2 

 

Reading 2 
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 A curfew is a specific type of law instituted by those in power. It is one that requires 
citizens to be off the streets and out of pubic places at specified hours.  

 There are active curfew laws in some cmmunities in the United States today; these laws 
are currently functioning. The existing curfew laws generally refer to minors. These laws usually 
indicate the hour when the children must be off the streets and out of public unless they are with 
their parents.  

 Curfew laws have a long tradition. William of Normandy introduced the custom to the 
British Isles after his invasion there in 1066. At curfew time, a bell was rung. The pealing of the 
bell indicated that citizens should extinguish any burning fires and clear the streets for the night. 
The word curfew actually developed at this time from the Norman French expression couvre-feu 
or cover the fire.  

 

Based on Reading 2, answer the questions no. 145 – 149.  

 

144. Curfew is a specific kind of .... 
a. government layer 
b. government regulation 
c. public administrator 
d. official building 

 

145. The word active in paragraph 2 is closest in meaning to .... 
a. physical 
b. healthy 
c. operative 
d. dormant 

 

146. The word minors in paragraph 2 could be best replaced by ..... 
a. children 
b. communities 
c. public 
d. citizens 

 

147. Look at the word pealing in paragraph 3. This word is closest in meaning to 
which of the following? 

a. Ringing 
b. Uncovering 
c. Breaking 
d. Burning 

 

148. citizens should extinguish any burning fires. (paragraph 3) 
a. put in 
b. put on 
c. put off 
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d. put out 
 

Reading 3 

 The game of golf is not a young game. This game, which has traditionally been credited 
as a Scottish creation, has been around for hundreds of years. Its long existence can definetly 
be verified through a check of centuries-old legal documents.  

 Golf has definetly been around since at least the fifteenth century. This can be verified 
from a legal edict issued at the time. In 1457, near the end of the rule of King James II, the 
Scottish Parliament issued a decree outlawing the playing of golf. The reason was that golf was 
believed to be a waste of time. There was concern that citizens would be spending time on the 
useless sport of golf rather than spending time on more practical skills such as archery, fencing, 
and jousting. Archery, fencing, and jousting were, after all, considerably more useful in the 
defense of the country than golf.  

 

Based on Reading 3, answer the questions no. 150 – 154. 

 

149. The main idea of this passage is that .... 
a. golf is one of the most popular Scottish games 
b. many different games were played in the fifteenth century 
c. golf’s long history can be verified 
d. golf can be played by both young and old 

 

150. According to the passage, we know that golf has been around for hundreds of 
years because.... 

a. the Scottish Parliament has declared to be true 
b. it appears in some official papers 
c. old golf clubs have been found 
d. there are many traditional stories about golf 

 

151. According to the passage, how long has golf been around? 
a. For more than 500 years 
b. For at least 1500 years 
c. Since the first century 
d. Only since 1500 

 

152. When did King James I most likely rule? 
a. 1457 to 1477 
b. 1437 to 1450 
c. 1437 to 1460 
d. 1450 to 1470 

 

153. What was the purpose of the decree issued in 1457? 



Road to you by : www.bussiness-and-education.co.cc  

a. to make golf illegal 
b. to encourage the playing of golf 
c. to outlaw the Scottish Parliament 
d. to establish the rule of King James II 

 
Part Two: Strcture and Usage 
 
Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk mengisi titik-titik. 
 
154. Efi was shocked as though … 

A. She saw a ghost 
B. She has seen a ghost 
C. She had seen a ghost 
D. She was seeing a ghost 

 
155. I would rather they … their obligation right now. 

A. pays 
B. has paying 
C. paid  
D. pay 

 
156. Linda is considering … to the Deep Purple’s concert 

A. not going 
B. not go 
C. not to go 
D. not goes 

 
157. If Jack’s wife wont agree to sign the papers,  

A. neither won’t he 
B. neither he will 
C. He won’t neither 
D. neither will he 

 
158. Could you please tell me … 

A. where is the STAN secretariat? 
B. where the STAN secretariat? 
C. where the STAN secretariat is? 
D. where did the STAN secretariat? 

 
159. The Titanic … four days when a huge iceberg was suddenly spotted. 

A. sailed  
B. was sailing 
C. has sailed 
D. had been sailing 

 
160. You want to tell your repeated action in the past, you say, “When I was a child, …” 

A. I would visit my grandparents every weekend 
B. I could visit my grandparents every weekend 
C. I might visit my grandparents every weekend 
D. I should visit my grandparents every weekend 

 
161. Mrs. Effie … if she had been delayed. 

A. would call 
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B. would have called 
C. will call 
D. will be calling 

 
162. A company will not … if its employes are unhappy. 

A. prosper 
B. prosperous 
C. prosperity 
D. prosper 

 
PART THREE: VOCABULARY 
 
Untuk soal no. 181 s.d. 190, pilihlah jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik. 
 
163. Picture of the moon show vast … fo crater and rock. 

A. expand 
B. expanses 
C. expound 
D. extant 

 
164. In general, your test was very good; you only made a few … mistakes. 

A. trivial 
B. thrifty 
C. touchy 
D. tilted 

 
165. The situation was so uncontrollable that I cannot … 

A. put it on  
B. put up whith it 
C. put it off 
D. put it up 

 
166. I am very thirsty. I would … a cup of tea. 

A. wish 
B. desire 
C. like 
D. fancy 

 
167. She could not make up her … whether to continue or not. 

A. mind  
B. heart 
C. head 
D. soul 

 
168. Rani was badly scrathed by the cat’s … 

A. fingers 
B. claws 
C. toes 
D. nails 

 
169. The soldier was in a hurry and put on his jacket … 

A. upside down 
B. inside out 
C. outside in 
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D. sideways on 
 
170. I was blamed for starting the quarrel, but the … was the boy who sat next to me. 

A. scapegoat 
B. culprit 
C. felon 
D. criminal 

 
Untuk soal no. 171 s.d. 175, pilihlah jawaban yang tepat untuk mengganti kata yang dicetak dengan huruf 
besar. 
 
171. The earth is usually representated by a SPHERE. 

A. globe 
B. cube 
C. cylinder 
D. ball 

 
172. The criminal INSINUATED that he had been badly treated by the police. 

A. denied positively 
B. argued convincingly 
C. suggested indirectly 
D. stated flatly 

 
173. Those who live by a sword will PERISH by the sword. 

A. breath 
B. live 
C. survive 
D. die 

 
174. The police COMPELLED the prisoner to do  
 exactly as he wished. 

A. forced 
B. allowed 
C. beseeched 
D. hired 

 
175. Your mood seems very MEDITATIVE today. 

A. desperate 
B. thoughtful 
C. stern 
D. serious 

 
Untuk soal no. 176 s.d. 180, pilihlah jawaban yang merupakan antonym (lawan kata) untuk kata yang 
digarisbawahi. 
 
176. Preservatives are added to bread to keep it from getting stale. 

A. old 
B. fresh 
C. scant 
D. rotten 

 
177. His uncouth manners made everyone at the table uncomfortable. 

A. eccentric 
B. frigid 
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C. patient 
D. agreeable 

 
178. I was reluctant to accept the invitation because I was not sure I could find a baby sister. 

A. hesitant 
B. agree 
C. willing 
D. determined 

 
179. Although he has had no formal education, he is shrewd businessman. 

A. stupid 
B. amateur 
C. tyro 
D. thirfty 

 
180. We moved to Lembang because we loathed the hot weather in Jakarta.  

A. heeded 
B. hated 
C. lifted 
D. loved 

 
 

  

 

 

 

 

 

 


