
CONTOH

SOAL  UJIAN  TEORI  KOMPETEN S I  KEJURUAN  

ADMINISTRA S I  PERKANTORAN

Petunjuk :  Jawablah  soal-soal  di  bawah  ini  dengan  memberi  tanda silang  
huruf a, b, c, d, atau e pada lembar jawaban yang paling anda anggap benar!

1. Pengaruh atau reaksi yang muncul akibat diterimanya pesan disebut....

a. decoding
b. encoding
c. feedback
d. transmits
e. message 

2. Menggelengkan kepala termasuk komunikasi dengan menggunakan lambang...

a. gerak
b. gambar
c. bahasa
d. suara
e. huruf 

3. Jenis media komunikasi audio visual dalam komunikasi kelompok yang bersifat
 langsung adalah....

a. surat pribadi
b. telepon
c. pertemuan
d. wawancara
e. kunjungan 

4. Untuk melakukan hubungan telepon lokal, langkah pertama adalah menekan ...

a. nomor yang dituju
b. kode daerah
c. kode wilayah
d. 001
e. 100

5. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dicatat dalam LPT, kecuali ....

a. tanggal
b. waktu
c. penerima telepon
d. konfirmasi
e. asal telepon

6. Orang-orang yang pekerjaannya membeli dan menggunakan suatu produk baik 
barang maupun jasasecara terus menerus di sebut ....

a. pelanggan

b. kolega

c. pembeli

d. pemasok

e. perantara
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7. Jika pelanggan mengeluhkan ketidakpuasannya terhadap sikap pelayan dalam 
melayaninya maka langkah awal yang paling tepat adalah ....

a.memberi janji untuk menutupi kekurangan pelayanan kita

b.mendengarkan keluhan kemudian menindaklanjutinya

c.di beri fasilitas lebih untuk menggnti ketidakpuasan

d.menyarankan agar menulis kritik dan saran 

e.memanggil petugas yang sikapnya mengecewakan pelanggan untuk minta maaf

8. Orang yang bertubuh gemuk dalam memilih busana sebaiknya adalah .....
a. busana dengan motif bunga-bunga yang besar

b. busana dengan motif garis horizontal

c. busana dengan motif garis vertikal

d. busana dengan model banyak kerutan

e. busana dengan warna yang mencolok

9. Hal yang tidak boleh dilakukan di tempat kerja adalah .....
a. membantu menyelesaikan pekerjaan rekan sekerja

b.   membicarakan rencana penyelelesaian pekerjaan dengan tim

c.   saling berkonsultasi tentang masalah pekerjan dengan rekan sekerja

d.   membicarakab pekerjaan teman yang tidak kunjung selesai

e.  mengerjakan pekerjaan kemarin yang belum selesai biarpun pekerjaan hari ini 

cukup banyak

10.Mampu memberi motivasi,  dorongan , membimbing dan mengarahkan tim 
merupakan tugas dan tanggung jawab ....
a. anggota tim

b. pimpinan perusahaan dimana tim berada

c. pembentuk tim

d. pencetus ide pembentukan tim

e. pemimpin tim

11.Untuk membuat naskah, laporan, surat menggunakan program aplikasi ....
a. MS. Excel
b. MS. Word
c. MS. Power Point
d. MS. Acces
e. MS. Out look

12.Program yang sangat membantu kegiatan presentasi ....
a. MS. Excel
b. MS. Word
c. MS. Power Point
d. MS. Acces
e. MS. Out look

13.  Dimulai dari pembuatan konsep, persetujuan konsep, pengetikan, pencatatan, 
penandatanganan, dan pengiriman disebut pengurusan ….

a. system kartu kendali
b. system buku agenda
c. surat konfidensial
d. surat masuk
e. surat keluar
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14.  Surat tertanggal 21 Pebruari 2011 dari PT Harapan Makmur, diterima tiga hari 
kemudian oleh Ayu Wulandari staff PT Usaha Taruna. Pada kolom tanggal terima 
dalam buku agenda, Ayu Wulandari mencatat ….
a. 22 Pebruari 2011
b. 23 Pebruari 2011
c. 24 Pebruari 2011
d. 25 Pebruari 2011
e. 26 Pebruari 2011

15.  Untuk surat pribadi yang menggunakan alamat kantor, proses pendistribusiannya 
yang paling tepat adalah …. 
a. disortir dan dicatat dalam buku khusus
b. disampaikan kepada pimpinan dalam keadaan tertutup
c. menyampaikan langsung kepada tujuan surat
d. dibuka tetapi tidak perlu dicatat dalam buku agenda
e. diserahkan kepada pimpinan dengan lembar pengantar

16.  Buku yang digunakan hanya untuk mencatat surat keluar dan diparaf oleh penerina 
surat, bahwa surat tersebut telah sampai disebut ….
a. buku agenda tunggal
b. buku agenda kembar
c. buku registrasi
d. buku ekspedisi
e. buku korespondensi

17.  Sebuah mesin pengganda yang dirancang dengan menggabungkan tiga teknologi, 
yaitu digital scanning, teknologi fotokopi, serta sistem offset, adalah mesin ….
a. offset

b. cetak

c. scanner

d. risograph 

e. spirit duplicator

18.Mesin kantor yang digunakan untuk memperbanyak dokumen, dengan tenaga 
manusia sebagai penggeraknya, adalah mesin ….
a. offset

b. scanner

c. stensil

d. risograph

e. fotokopi

19.Pada mesin fotokopi, tombol yang digunakan untuk memperkecil hasil kopian 
adalah ….
a. fullsize
b. reduction
c. enlargement
d. zoom
e. start

20.Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk menggandakan dokumen pada mesin 
stensil adalah sebagai berikut, kecuali ….
a. sheet stencil
b. tinta
c. kertas
d. pen sheet
e. pita mesin tik
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21. Surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian secara hukum 
di depan Pengadilan adalah dokumen yang mempunyai nilai guna ....
a. penerangan
b. yuridis
c. perdagangan
d. histories
e. pribadi

22.  Surat yang semua bagian-bagiannya dimulai dari sisi sebelah kiri adalah surat 
bentuk ....

       a.  Block
       b.  Official
       c.  Full block
       d.  Indented
       e.  Hanging paragraf 

23.Kriteria tata bahasa surat yang baik diantaranya harus jelas artinya adalah .....
a.tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda
b.berisi keterangan yang diperlykan saja
c.memuat informasi yang jelas
d.kepada siapa surat ditujukan
e.mengemukakan gagasan secara bijaksana

24.Tempat penyimpanan dokumen yang digerakkan secara berputar, sehingga saat 
penempatan dan penemuan kembali tidak banyak menghabiskan tenaga, disebut 
….
a. lateral filing cabinet
b. mobile file mechanic
c. drawer filing cabinet
d. lateral card cabinet
e. rotary filing cabinet

25.Penyimpanan dan penemuan kembali arsip perusahaan  berdasarkan pokok 
masalah, disebut ….
a. alphabetic filing system
b. subject filing system
c. numeric filing system
d. geographic filing system
e. chronological filing system

26.Untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang, system 
kearsipan yang paling cocok adalah ….
a. alphabetic filing system
b. subject filing system
c. numeric filing system
d. geographic filing system
e. chronological filing system

27.Untuk penyimpanan arsip dengan system abjad, diperlukan odner paling sedikit 
sejumlah …buah.
a. 10 
b. 12 
c. 16 
d. 24 
e. 26
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28.Secara berkala arsip yang disimpan dilakukan fumigasi. Kegiatan itu termasuk ….
a. pemeliharaan arsip
b. referensi arsip
c. penyusutan arsip
d. peminjaman arsip
e. pemusnahan arsip

29.Daftar yang berisi tentang penilaian dan jangka waktu penyimpanan arsip, yang 
digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip disebut ….
a. jadwal retensi arsip
b. daftar outslip arsip
c. jadwal penyimpanan arsip
d. daftar referensi arsip
e. jadwal penghancuran dokumen

30.Kaca tempat original selalu dibersihkan dengan kain halus atau tisue pembersih 
kaca, adalah pemeliharaan mesin ….
a. stensil listrik
b. facsimile
c. fotokopi
d. risograph
e. spirit duplicator

31. Menyusun acara rapat dan daftar hadir peserta rapat, termasuk dalam  ....
a. persiapan administrasi
b. persiapan akomodasi konsumsi
c. persiapan kesehatan dan keamanan
d. persiapan penyusunan proposal
e. persiapan pelaksanaan

32.  Yang perlu diperhatikan saat pengaturan tempat duduk di ruang rapat adalah ....
a.luas ruang rapat dan jabatan peserta rapat
b.luas ruang rapat dan jumlah peserta rapat
c.jabatan dan jumlah peserta
d.komodasi dan jumlah peserta 
e.luas ruang rapat dan akomodasi

33. Untuk menghasilkan media visual yang baik dan maksimal dalam penyelenggaraan 
rapat, maka dibutuhkan peralatan ....
a.Over head projector
b.  LCD projector
c.Video shooting
d.Handy cam
e.Sound system

34. Rapat ini dihadiri oleh semua orang, yaitu rapat ....
a.pleno
b.paripurna
c.terbuka
d.anggota
e.kerja

35. Catatan lengkap semua pembicaraan dalam rapat tanpa ditambahi atau dikurangi 
disebut ... rapat.
a.notula 
b.catatan 
c.memo  
d.agenda 
e.susunan 
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36.Perjalanan bisnis adalah perjalanan ....
a.yang dilakukan seorang untuk kepentingan perusahaan
b.keluar kota untuk kepentingan pribadi pimpinan
c.ke suatu daerh atau negara dengan tujuan rekreasi
d.yang dilakukan seseorang untuk kepentingan bawahannya
e.untuk melakukan ibadah

37.Dalam mempersiapkan dokumen perjalanan, seorang sekretaris sebaiknya 
mempersiapkan hal-hal sebagai berikut ....
a.fiskal
b.paspor
c.visa dan yellow card
d.surat tugas atau surat perintah jalan
e.semuanya benar

38. Dana kas kecil yang setiap bulannya diberikan dalam jumlah tertentu secara tetap 
sistim pengisian data seperti ini disebut ....
a.imprest
b.fluktuasi
c.rutin
d.buku besar
e.tebelaris

39.Ciri-ciri perencanaan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan yang baik oleh 
sekretaris, adalah sebagai berikut ....
a.jelas
b.realistis
c.fleksibel
d.berkesimbungan
e.semuanya benar

40.Adanya sarana dan prasarana serta alat kebersihan, adanya tempat sampah yang 
memadai, adanya WC  dan sebagainya merupakan unsur-unsur  penunjang....
a. kesehatan jasmani
b. kesehatan rohani
c. kesehatan lingkungan kerja
d. kesehatan kegiatan kerja
e. kebersihan lingkungan kerja
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