
I. PETUNJUK KHUSUS
Untuk soal no 1 s/d 40 pilihlah salah satu jawaban yang paling benar.

SOAL

1. Pertemuan antara Column dan Row disebut :
a. Toolbar d. Cells
b. Icon e. Kotak
c. Rumus

2.  adalah lambang icon …
a. align left d. merge and center
b. align right e. justify
c. center

3. penulisan rumus ditandai dengan …
a. = d. -
b. + e. @
c. *

4. untuk menengahkan tanpa harus menggabungkan cells maka icon yang dipilih 
adalah …

a. d. 

b. e. 

c.

untuk soal no 5 – 10 perhatikan table berikut :

5. operasi 10 dibagi 2 penulisannya sebagai berikut :
a. =B3/F3 d. @B3/F3
b. =B3-F3 e. =B3^F3
c. =B3*F3

6. operasi 8 dikali 4 penulisannya adalah …
a. =C3^E3 d. =C3*F3
b. =C3#E3 e. =D3*E3
c. =C3*E3

7. operasi perhitungan 6 dikurangi 2 adalah …
a. =D3^F3 d. =C3-F3
b. =D3-F3 e. =D3/E3
c. =D3*F3

8. operasi perhitungan 4 ditambah 2 adalah …
a. =E2+F3 d. =E2+F3
b. E3+F3 e. =E3+F3
c. =G2/D2

9. operasi 4 pangkat 4 adalah …
a. =E3^E3 d. =E3*E3/E3
b. =E3$E4 e. =E3/E3*E3
c. =E3/E3

10.operasi perhitungan 4 ditambah 6 kemudian dikali 2 adalah …
a. =(E3+D3)*F3 d. =(E3+F3)*D3
b. =E3*(D3+F3) e. =E3+F3*(D3)



c. =(E3+F3)/D3

untuk soal no 11 – 15 perhatikan table berikut :

11. untuk membuat garis pada table tersebut maka perintahnya adalah …
a. format – cells – border d. format – cells - aligment
b. format – cells – font e. file – format – save as
c. format – cells – click gridlines

12. rumus untuk mengisi jumlah adalah …
a. =sum(c3:d3) d. =min(c3:d3)
b. =c3*d3 e. =c3+d3
c. =max(ce:d3)

13. rumus untuk mengisi tertinggi adalah …
a. max(c3:c8) d. c3:c8
b. =min(c3:c8) e. =max(c3:c8)
c. =sum(c3:c8)

14. rumus untuk mengisi terendah adalah …
a. =min(c2:c8) d. =min(c2:c10)
b. =min(c3:c8) e. =max(c3:c8)
c. =sum(c3:c8)

15. rumus untuk mengisi rata-rata adalah …
a. =average(c3:c8) d. c3:c8
b. =min(c3:c8) e. =average(c2:c8)
c. =sum(c3:c8)

16.untuk menghilangkan garis – garis pada cells maka perintahnya adalah …
a. format – cells – border d. tools – cells - aligment
b. format – cells – font e. file – format – save as
c. tools – options – gridlines

17. untuk menutup document pada ms. excel perintahnya adalah …
a. file – close d. file – format – cell
b. file – exit e. file - cells
c. file – save as

18.untuk membatalkan data yang sudah diketik perintahnya adalah …
a. edit - undo d. edit - paste
b. edit - close e. edit - copy
c. edit - redo

19.
gambar diatas pada excel berfungsi untuk 

a. merubah jenis huruf d. menggabungkan cells
b. merubah ukuran huruf e. memindahkan huruf
c. menulis rumus

20.perintah untuk membuat tanda Rp. adalah …
a. format – cells – number d. format – cells - date
b. format – cells – currency e. format – cells - time
c. format – cells - accounting

21. cara penulisannya tanggal yang betul pada excel adalah …



a. 06/23/03 d. 23/03/06
b. 23/06/03 e. 23 juni 2003
c. 03/06/23

22.perintah merubah format tanggal adalah …
a. edit – date d. format – font – 14-Mar-01
b. format – date – 06/23/03 e. format - save
c. format – date – 14-Mar-01

23.
gambar A2 berfungsi untuk …
a. penunjuk cells d. pemformatan cells
b. pembagi cells e. tidak ada fungsi
c. perkalian cells

24.untuk memperbanyak data menggunakan perintah …
a. copy – paste d. edit - paste
b. edit – copy e. format - copy
c. copy – edit

25.  adalah icon untuk …
a. membuka document d. keluar dari document
b. membuat document baru e. menyimpan document
c. menutup document

untuk soal no 26 – 30 perhatikan table berikut :

26. Jika  mereka  mendapat  tunjangan  sebesar  15%  dari  gaji  pokok  maka 
rumusnya adalah …

a. =D5*15% d. D5*15%
b. =700000*15% e. 700000*15%
c. =D4*D5

27. Jika  mendapat  tunjungan  transport  5%  dari  gaji  pokok  maka  rumusnya 
adalah …

a. =F5*700000 d. 5%*F5
b. =F5*5% e. F5%*700000
c. =D5*5%

28. Jika mendapat kerajinan 3% dari tunjangan maka rumusnya adalah …
a. =F5*3% d. 3%*E5
b. =G5*3% e. F5%*G5
c. =D5*3%

29. Jika Uang Makan sama dengan Uang Transport maka rumusnya adalah …
a. =F5*3% d. =F5
b. =G5*F5 e. F5%*G5
c. =D5*F5

30. Jika semuanya mendapat insentif sama maka bagaimana rumus total gajinya?
a. =SUM(H5*3%) d. =SUM(E5:H5)
b. =SUM(H2*I5) e. =F5*H5
c. =SUM(E5:H5)*H2

untuk soal no  31 – 35  perhatikan table berikut :



31.bagaimana penulisan tanggal yang betul
a. 15-jun-03 d. 6/15/03
b. jun-15-03 e. 03-jun-15
c. 15/6/03

32.bagaimana cara menuliskan no seperti tampak pada table …
a. blok cells A4:A6 – marge and center – aligment – vertical – center
b. blok cells A4:A6 – marge and center – aligment – horizontal – center
c. blok cells A4:A6 – marge and center – aligment – vertical – justify
d. cells A4 – marge and center – aligment – vertical – center
e. cells A4 – marge and center – aligment – horizontal – center

33.bagaimana cara menuliskan meteran tampak pada table …
a. blok cell d4:g4 – marge and center
b. blok cell d4:d4 – marge and center 
c. blok cell d4:d6 – marge and center
d. cell d4 – marge and center 
e. blok cell A4:A6 – center 

34.bagaimana cara menghilangkan garis di kata berat bersih
a. blok cells g5:g5 – delete
b. blok cells g5:g6 – format – cells – border – click garis tengah – ok
c. blok cells g5:g6 – format – cells – border – click garis bawah – ok
d. blok cells g5:g6 – format – cells – border – click garis atas – ok
e. cells g5 – format – cells – border – click garis tengah – ok

35. sebelum  membuat  table  kita  terlebih  dulu  membuat  judulnya,  di  cell 
berapakah mengetik judul table tersebut …
a. cell C2 d. cell A2
b. cell B2 e. cell E2
c. cell D2

36.  berfungsi untuk apakah tanda X pada gambar tersebut :
a. keluar d. help
b. mengecilkan layer e. error
c. melebarkan layar

37.  berfungsi untuk apakah icon tersebut …
a. sorting (mengurutkan) d. mencari huruf
b. memperbesar huruf e. mencari kesalahan
c. mengecilkan huruf

38.  berfungsi untuk apakah icon tanda $ ?
a. melihat mata uang d. membuat tanda desimal
b. membuat tanda mata uang $ e. dilarang berhenti



c. membuat huruf S besar

39.  berfungsi untuk apakah icon (,) …
a. melihat mata uang d. membuat tanda desimal
b. membuat tanda mata uang e. membuat tanda koma
c. dilarang menggunakan tanda ,

40.  berfungsi untuk apakah icon tersebut …
a. melihat mata uang d. membuat tanda desimal
b. membuat tanda mata uang e. menambah angka 0
c. menambah / mengurangi tanda desimal

ESSAY

Dari no 1 s/d 5 Perhatikan table berikut :

1. sebutkah langkah-langkah membuat garis pada table tersebut
2. sebutkan langkah-langkah membuat tanda rupiah pada table tersebut
3. sebutkan langkah-langkah membuat format penulisan PEMBAYARAN KREDIT
4. sebutkan langkah-langkah membuat format tanggal
5. sebutkan  langkah-langkah  menghilangkan  tanda  decimal  pada  format  nilai 

mata uang 


