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IBI KKG - QUIZ SIM PRA UAS GJL TA.2017/2018 
 

Soal Pilihan berganda : (pilihlah jawaban yang paling benar) 
1. Mahasiswa dapat melihat dan mencetak jadual kuliah dan transkrip mata kuliah pada 

aplikasi sss.kwikkiangie.ac.id  SI tersebut adalah : 

a. TPS 

b. DSS 

c. SIM 

d. SRM 

e. OLAP 

2. Yang dimaksud dengan Model tarik (pull) pada SCM adalah : 

a. Membuat apa yang dibutuhkan  

b. Membuat berdasarkan pesanan 

c. Menjual apa yang kita buat 

d. Menjual sesuai pesanan 

e. Memenuhi permintaan 

3. Sistem informasi manajemen dirancang untuk menghasilkan informasi dan aktifitas lainnya 

untuk berbagai tingkatan manajemen di dalam perusahaan.  Kegiatan yang dilakukan untuk 

berdiskusi dan melakukan pemecahan masalah adalah :  

a. Kolaborasi 

b. Pengambilam keputusan 

c. Pengendalian internal 

d. Jawaban b dan c 

e. Jawaban a,b dan c 

4.  Pilihlah Sistem informasi yang paling tepat yang menyediakan informasi untuk 

pengendalian manajemen : 

a. TPS 

b. MIS 

c. DSS 

d. ESS 

e. ERP 

5. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik,  konversi dari sistem lama ke sistem baru pada 

aplikasi yang  beresiko rendah digunakan cara : 

a. Konversi langsung 

b. Konversi  paralel 

c. Konversi bertahap 

d. Konversi percontohan 

e. Jawaban a dan c 

6. Sumber Pengetahuan adalah :  

a.   Informasi yang dapat dipercaya       

b.   Indra Manusia 
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c.   Akal yang berupa nalar maupun intelektual      

d.   Intuisi (naluri/insting /indra keenam) 

e.   Jawaban benar semua 

7. Informasi yang disajikan kepada pengguna dan informasi tersebut berupa hasil analisis 

maupun sistentesis digunakan untuk : 

a. Membuat keputusan 

b. Menbuat kebijakan 

c. Membuat ketentuan 

d. Membuat peraturan 

e. Membuat peluang 

8. Aktifitas menerjemahkan spesifikasi sistem ke dalam kode program adalah tahap : 

a. Analisis sistem 

b. Perancangan sistem 

c. Pembuatan program 

d. Testing 

e. Konversi 

9. Bapak Ali sebagai CEO perusahaan ritel telah memutuskan untuk mengganti sistem 

informasi dengan teknologi  bersasis Internet. Keputusan tersebut termasuk keputusan : 

a. Terstruktur 

b. Tidak terstruktur 

c. Semi-terstuktur 

d. Semi-kuantitatif 

e. Kualitatif 

10. Membantu para eksekutif senior mengendalikan kinerja organisasi, melacak aktivitas 

pesaing, mengetahui berbagai masalah, menemukan peluang, dan meramalkan tren bisnis 

adalah sistem informasi : 

a. MIS 

b. DSS 

c. TPS 

d. ESS 

e. BI 

11. Dalam manajemen pengetahuan, pengetahuan digunakan oleh manajer untuk (pilih yang 

paling tepat) : 

a. Membuat keputusan 

b. Membuat kebijakan 

c. Mencari solusi 

d. Mencari  alternative solusi 

e. Memilih solusi terbaik 

12. Kasus  What to Sell? What Price to Charge? Ask the Data pada bab 12, membahas 

mengenai : 

a. Pengambilan keputusan 

b. Perancangan sistem 

c. E-commerce 

d. Sistem perusahaan 



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie – QUIZ PRA UAS GJL. ‘17/18              Hal:  3 / 7 
 

e. Mengamankan sistem informasi 

13. Geographic information systems (GIS) adalah sistem informasi yang menampilkan 

informasi mengenai pola dan hubungan secara geografik. GIS termasuk sistem informasi : 

a. MIS 

b. DSS 

c. TPS 

d. ESS 

e. EIS 

14. Perusahaan besar yang menggunakan extranet yang terhubung dengan pemasok, mitra dan 

distributor, termasuk :  

a. Electronic data interchange 

b. M-commerce 

c. Private exchange 

d. Net market place 

e. Exchange 

15. LAZADA.CO.ID adalah situs yang menjual barang elektronik, kesehatan, olahraga dan 

lainnya  termasuk model bisnis e-commerce : 

a. E-tailer 

b. Content Provider 

c. Transaction Broker 

d. Market Creator/maker 

e. Service Provider 

16. Aplikasi yang dirancang dan dibuat sesuai dengan keinginan pengguna secara penuh oleh 

pihak intenal didapat dengan cara : 

a. Beli jadi 

b. Sewa 

c. Membuat sendiri 

d. Membuat lewat software house (vendor) 

e. Jawaban c dan d 

17. Hal yang langsung dapat diamati, fakta atau kejadian yang belum membawa arti, adalah : 

a. Data 

b. Pengetahuan 

c. Informasi 

d. Kebijakan 

e. Jawaban betul semua 

18. Enan tahap dalam Pengembangan Sistem Informasi adalah : 

a. System analyst, System Design,  Conversion, Programming, Testing, Conversion,  

Production and Maintenence. 

b. System Design, System analyst, Programming, Testing, Conversion,  Production 

and Maintenence. 
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c. System analyst, System Design, Programming, Testing, Conversion,  Production 

and Maintenence. 

d. System Design, System analyst, Programming, Conversion,  Testing, Production 

and Maintenence. 

e. System analyst, Programming, Testing, Conversion,  System Design, Production 

and Maintenence. 

19. Bapak Rudy sebagai Manajer Penjualan, akan membuat keputusan mengenai berapa jumlah 

penjualan pada bulan depan. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor musim, jenis 

keputusan tersebut termasuk : 

a. Terstruktur 

b. Semi-terstruktur 

c. Tidak terstruktur 

d. Kualitatif 

e. Kuantitatif 

20. Internet telah merubah pasar dari barang dijital (digital goods), yang mana yang bukan ciri-

ciri dari barang dijital :  

a. Biaya invetori yang tinggi 

b. Biaya distribusi yang rendah 

c. Biaya salinan yang rendah 

d. Tidak ada biaya marjinal 

e. Biaya pemasaran yang tidak tetap 

21. Anda sebagai mahasiswa semester 7 telah belajar mengopersikan aplikasi Lisrel dan SPSS 

dan anda mempunyai kemampuan mengolah berbagai data statistik. Pilihlah mana yang 

paling sesuai :  

a. May be explicit (documented) or tacit (residing in minds) 

b. Know-how 

c. Craft, skill 

d. How to follow procedure 

e. Knowing why things happen   

22. Aktifitas pencarian solusi dan identifikasi kebutuhan informasi dan perancangan sistem 

cetak biru dalam  proses perancangan sistem adalah tahap : 

a. Analisis sistem 

b. Desain sistem 

c. Pembuatan program 

d. Testing 

e. Jawaban a dan b 

23. Pengadaan barang lewat web untuk mendapatkan pemasok, bernegosiasi,  membuat 

perjanjian, pengiriman, adalah : 

a. Exchange 

b. Net market place 

c. Procurement 

d. Electronic Data Interchange (EDI) 
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e. Private exchanges 

24. Penjual membuat produk yang bisa yang disesuaikan dengan keinginan konsumen secara 

pribadi, konsep tersebut adalah : 

a. Customer Self-service 

b. Personalization 

c. Customization 

d. Help-desk 

e. Customer care 

25. Pengetahuan adalah : 

a. Informasi yang ditranformasikan 

b. Informasi khusus 

c. Informasi yang rinci 

d. Informasi yang mempunyai arti 

e. Informasi Umum 

26. Perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pengguna adalah : 

a. Perangkat lunak aplikasi 

b. Perangkat lunak sistem operasi 

c. Perangkat lunak bebas 

d. Perangkat lunak menetap 

e. Jawaban a dan c 

27. Menurut George R.Terry dan Brinckloe ada 5 dasar-dasar pendekatan dalam  pengambilan 

keputusan.  Untuk mengembangkan produk baru perusahaan  anda perlu melakukan kerja 

sama dengan pusahaan berbasis riset. Sebagai seorang manajer puncak anda memutuskan 

apakah akan melakukan kerja sama. Pendekatan mana yang paling tepat ? : 

a. Intuisi dan Pengalaman 

b. Fakta  

c. Wewenang 

d. Logika/Rasional 

e. Jawaban b dan d 

28. Alternatif dalam pengembangan system, dimana para pengguna akhir dapat membuat 

laporan dan mengembangkan aplikasi dengan bantuan atau tidak ada bantuan spesialis 

informasi adalah  : 

a. Prototyping 

b. End-user development 

c. Co-sourcing 

d. In-sourcing 

e. Out-sourcing 

29. ERP merupakan software yang ada dalam perusahaan dibutuhkankan untuk : 

a. Otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis 

b. Membagi database keseluruh organisasi dan praktek bisnis melalui enterprise 

c. Menghasilkan informasi yang real-time 

d. Memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan 

e. Jawaban benar semua 
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30. Sistem informasi yang membantu  pengguna melihat hubungan, pola dan tren dari sejumlah 

besar data yang yang tersembunyi, adalah : 

a. Business Intelligent 

b. Data Mining 

c. Text mining 

d. Business Analytics 

e. Graphical Information System 

31. “Internet telah merubah cara perusahaan menjalankan bisnisnya dan  mengurangi asimetri 

informasi”. Apa maksud dari asimetri informasi. 

a. Membedakan pengertian antara prodususen dengan pelanggan 

b. Perbedaan informasi antara produsen dengan pelanggan 

c. Menyelaraskan perbedaan informasi antara prodususen dengan pelanggan 

d. Menyeimbangkan keinginan antara prodususen dengan pelanggan 

e. Membuat kebutuhan informasi konsumen terpenenuhi. 

32. Olx.co.id  adalah toko online yang menyediakan layanan jual-beli. Tipe e-commerce apa 

yang diterapkannya : 

a. B to B 

b. B to C 

c. C to C 

d. M to C 

e. C to B 

33. Sistem presensi mahasiswa yang dilakukan dengan cara memberi tanda tangan pada kolom 

daftar presensi kemudian digantikan dengan aplikasi dengan menggunakan katu Mivare, 

termasuk perubahan : 

a. Rekayasa proses bisnis 

b. Automatisasi 

c. Rasionalisasi prosedur 

d. Pergeseran paradigma 

e. Rancangan proses bisnis 

34. Yang bukan e-commrce B to B adalah : 

a. Electronic data interchange 

b. Procurement 

c. Private exchange 

d. Net market place 

e. Exchange 

35. Era baru penggunaan sumber daya komputer, baik itu hardware maupun software, yang ada 

di tempat lain (remote location) dan bisa diakses melalui internet network. Adalah : 

a. Extending enterprise software 

b. Service platforms 

c. Security outsourcing 

d. Cloud computing 
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e. Customer Relationship Management 

36. BI merupakan teknologi informasi berbasis kecerdasan yang digunakan untuk membantu 

kegiatan bisnis, seperti mengumpulkan data, menyediakan akses, serta menganalisa data 

dan informasi untuk kegiatan bisnis dan untuk pengambilan keputusan. Contoh dari BI 

adalah : 

a. Dashboard 

b. Transaction Information System 

c. Demograpic System 

d. Management Information System 

e. Jawaban a dan b 

37. Metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan 

komputer adalah : 

a. EDI 

b. ERP 

c. CRM 

d. SCM 

e. SRM 

38. Produsen mendambakan membuat produk untuk jutaan pelanggan yang bersifat pribadi 

yang disesuaikan dengan keinginan mereka, adalah : 

a. Katomisasi 

b. Personalisasi 

c. Kedekatan dengan pelanggan 

d. Layanan pelanggan 

e. Pemasaran inateraktif 

39. Pengisian KRS pada aplikasi sss.kwikkiangie.ac.id, termasuk SI : 

a. TPS 

b. DSS 

c. SIM 

d. CRM 

e. M-KRS 

40. Model pendapatan (revenue models)  pada aplikasi musik Spotify dan Joox, termasuk : 

a. Sales  

b. Subscription 

c. Transaction Fee  

d. Affiliate 

e. Jawaban a dan b 

 

 

 

 

 

 

 


