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1. (1 point) Suatu taksiran jarak dari Bandung ke Ciater lembang adalah 20 km. 
Namun melalui jalan kita ketahui jarak sesungguhnya adalah 23.75 km. Tentukan 
galat dan persentase galat ? 

 
2. (1 point) Kita memiliki sebuah peta dengan skala 1: 500 000 dan kita ingin 

mengukur jarak antara kota A dan B yang ada pada gambar sejauh 16 cm, 
berapakah panjang aktual (panjang kenyataan) dalam km ? 

 
3.  (1 point) Berapa nilai batas dari luas sesungguhnya bila lempengan kaca 

berukuran 20cm x 10cm (dijawab dengan nilai batas) ? 
 

4. (1 point) Tentukan luas gambar dibawah ini dengan Heron’s Formula ? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
5. (1 point) Suatu bangun datar berbentuk seperti pada gambar berikut: 
 

 
    Tentukan: 

a. Panjang CD (mm) 
b. Rasio keliling sigitiga ACD dan segitiga ABD 
c. Rasio luas segitiga ACD dan ABC 

 
 

6.  (1 point) Suatu block tanah berbentuk seperti pada gambar berikut: Jika diketahui 
luas tanah pada block I (segitiga OBA) = 100 .  Hitunglah: 2m

a. Keliling segitiga OBC 
b. Luas segitiga ODE 

 



 
 
 
 

7. (1 point) Sebuah kemah memiliki panel-panel sisi yang berbentuk seperti gambar 
di samping. Carilah panjang dari sisi  BC ? 

 

 
8. (1 point) Sebuah saluran air memiliki bentuk seperti gambar di samping. 

Hitunglah besar sudut yang di sebalah kiri yang terbentuk dangan dasar saluran 
air ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9.  (1 point) Sebuah petakan bunga berbentuk lingkaran di Botanic Gardens 
memiliki pagar AB dengan panjang 10 m seperti pada gambar di samping. Jika 
sudut OAB 34o, temukan jari-jari lingkaran petakan bunga tersebut ? 

 

 
10.  (1 point) Buktikan dengan gambar bahwa didalam suatu segitiga jumlah sudutnya 

180 derajat, untuk segitiga apapun pasti jumlah ketiga sudutnya 180 derajat dan 
berikan penjelasan 

 
 

11. (1point) Jessa membeli 2000 saham Foster dengan harga $4.95 per lembar. 
Hitung harga penjualan agar pulang pokok apabila brokerage 2% dan GST 10%. 

 
 

12. (1 point) Hitung hutang pajak (tax owing) dan karenanya keuntungan setelah 
pajak bagi pemegang saham yang menerima dividen diatas bila tarif marginal 
pajaknya : a. 17%, b. 30%, dan c. 47% 

 
13. (1  point) Shoib berinvestasi dalam suatu saham portofolio kecil dan ingin 
memantau perubahan nilai portofolionya setiap tahun. Bangunlah suatu indek harga 
saham, menggunakan 500 point sebagai indeks pada year 1, dan tentukan laju 
perubahan portofolio Shoib dari year 1 ke year 2. Saham mana yang memberi 
pengaruh terbesar. 

 
 



 
 
14  Sebuah keluarga menaksir biaya rata-rata mingguannya di tahun 2000 dan 

00 adalah 100 point, tentukan angka indeks untuk 2003 

akah keluarga itu lebih 

 

 

5. (1 point) Sebuah perusahaan memiliki modal 1 juta, $2, 10% saham istimewa dan 5 

 kepada pemegang saham. 

2000 saham disukai 

 
 

If you have problem, please contact: 

Universi

UPH To

Phone (021) 546 10

. (1  point)
3 tahun kemudian di tahun 2003 

a. Jika indeks harga untuk 20
b. Tentukan persentasi kenaikan harga pada periode ini. 
c. Jika pendapatan keluarga naik 25% pada periode ini, ap

baik atau lebih buruk 

 

 
1
juta saham biasa. Perusahaan membuat keuntungan $1 200 000 tetapi ditahan 30% untuk 
pajak dan $ 150 000 untuk penggantian asset. Tentukan: 

a. Jumlah keuntungan yang tersedia untuk dibagikan
b. Total dividen yang dibayarkan ke pemegang saham istimewa. 
c. Dividen per saham dibayarkan pada pemegang saham biasa. 
d. Total dividen yang diterima oleh pemegang saham dengan 

dan 500 saham biasa.  
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