
SOAL QUIZ PRA UTS APSI GNP1718 
 
Bagian I  
Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini Dengan Menyilang Pada Huruf a, b, c, d, atau e  
 
1. Dibawah ini yang merupakan peranan dari fungsi analis sistem adalah: 

a. Penganalis sistem sebagai ahli pendukung  
b. Penganalis sistem sebagai programmer 
c. Penganalis sistem sebagai administrator database  
d. Penganalis sistem sebagai Manajer Proyek 
e. Semua jawaban benar 

 
2. Suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal didalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk 

permasalahan (case) yang ada, adalah pengertian dari: 
a. Sistem                                           
b. Desain                                          
c. Analisa  
d. Data Store  
e. Sistem Informasi 

 
3. Dibawah ini yang merupakan siklus hidup pengembangan sistem adalah: 

a. Menentukan syarat-syarat                     
b .  Menentukan teknik analisa                   
c. Menentukan konsep data  
d. Menentukan lokasi analisa  
e. Menentukan jadwal implementasi 

 
4. Didalam pembuatan DFD/DAD simbol yang menunjukkan sumber ataupun tujuan data adalah: 

a. External entity                                    
b. Data Flow                                            
c. Proses  
d. Data Store  
e. Arsip  

 
5. Salah satu cara pengisian caption dengan cara mengisi kotak-kotak ruang kosong disebut: 

a. Box caption                            
b .  Horizontal caption                
c. Blocked spaces caption  
d. Checklist caption 
e. Yes/No check off caption 

 
6. Caption yang digunakan pada formulir yang dibaca oleh alat scanner (OMR reader) adalah  

a. Box caption                            
b. Scannable form caption       
c. Blocked caption  
d.  Horizontal check caption     
e. Notice Report 

 
7. Yang bukan merupakan hal yang harus dimuat dalam kamus data adalah: 

a. Fungsi                                                   
b .  Nama arus data                                  
c. Periode  
d. Bentuk data  
e. Arus data 

 
8. Didalam kamus data simbol yang menyatakan perulangan proses atau iterasi adalah: 

a. *                                                 
b .  {} 
c. @ 
d. [] 
e. + 

 
9. Kegunaan kamus data adalah : 

a. Validasi keakuratan & kelengkapan DAD 
b. Awal pengembangan tampilan layar dan laporan  
c. Pengembangan logika dari proses-proses DAD 



d. Mengembangkan logika untuk proses-proses DAD 
e. Semua benar 

 
10. Menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai sistem : 

a. Structure English                  
b. DFD                                         
c. HIPO  
d. Tabel Keputusan  
e. JSD 

 
 
 

BAGIAN II  Jawablah soal dibawah ini dengan jawaban yang jelas dan TEPAT! 
Pilih dan Jawablah hanya 8  soal dari no 1 sampai 16 yang menarik untuk anda 
jawab! 
 

1. Jelaskan apakah Project Management Proces Management itu? 
 

2. Sebutkan Principles of System Development 
 

3. Jelaskan  apakah itu The PIECES Problem-Solving Framework 
 

4. Apakah Statement of work (SoW) itu? Jelaskan 
 

5. Jelaskan ukuran kesuksesan suatu project System 
 

6. Sebutkan Apa saja sebab – sebab kegagalan project 
 

7. Apa saja kompetensi manajer project itu? 
 

8. Sebutkan Fungsi-fungsi Manajemen Project 
 

9. Joint project planning (JPP) adalah............ sebutkan 8 aktivitasnya 
 

10. Sebutkan 10 Petunjuk menjadi Leader Project yang berhasil 
 

11. Jelaskan 5 proses identifikasi dan seleksi pengembangan Project Sistem Informasi 
 

12. Jelaskan Apakah Model Proses itu? Mengapa menggunakan DFD? 
 

13.  Jelaskan Apakah Model Logic itu? Mengapa menggunakan 3 model? Sebutkan dan 
jelaskan 
 

14. Sebutkan 6 konsep Modeling Data dan 4 prosesnya 
 

15. Jelaskan proses Deliverables and Outcome nya serta contohnya 
 

16. Dalam Memilih Alternative terbaik dalam Strategi Disain ada dua langkah dasar, 
proses-proses dan Deliverable, jelaskanlah dengan baik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAGIAN III 
SOAL KASUS : 
Pilihlah Salah Satu Kasus Dibawah Ini untuk dikerjakan! 
 
KASUS 1 
 

PT. “JALAN ASYIK” adalah sebuah perusahaan yang bergerak di biro jasa perjalanan 
pariwisata internasional yang bekerjasama dengan perusahaan penerbangan PT. 
“BATIKYNA”. Customer yang akan mengikuti pariwisata yang diselenggarakannya harus 
mengisi Formulir Pendaftaran yang diberikan oleh bagian Front Office (FO). 

Pengisian formulir oleh Customer harus dilengkapi dengan berbagai syarat, antara 
lain fotocopy KTP, Paspor asli, fotocopy Rekening Tabungan, fotocopy Kartu Kredit, dan 
fotocopy Kartu Keluarga. Selesai diisi, Formulir Pendaftaran tersebut diserahkan kembali ke 
bagian FO. Jika ada persyaratan yang belum lengkap, bagian FO mengembalikan formulir 
tersebut untuk dilengkapi terlebih dulu.  

Bagian FO menyerahkan Formulir Pendaftaran dan syarat-syaratnya (yang sudah lengkap) 

kebagian Pemesanan Tiket Perjalanan (PTP). Bagian PTP menghubungi PT. “BATINYA” untuk 
mengkonfirmasikan kebutuhan tiket pesawatnya. Bila ada, maka tiket tersebut akan diterima 
bagian PTP sesuai dengan waktu yang ditetapkan, bila tidak, PT. “BATIKNYA” akan 
menginformasikan bahwa tiket yang dipesan sudah habis.  

Bila tiket habis, bagian PTP akan mengembalikan Formulir Pendaftaran dan syarat-
syaratnya ke bagian FO. Bagian FO akan mengkonfirmasi ulang ke Customer, apakah ia akan 
menunda keberangkatannya atau mengalihkan tujuan wisatanya ke negara lain.  

Bila tiket yang dipesan tersedia, selanjutnya, Formulir dan syarat-syarat tersebut oleh 
bagian PTP diserahkan ke bagian Pengurusan Visa (PV) untuk diurus visanya sesuai dengan 
negara yang akan dikunjunginya. Bila visa telah diperoleh, maka formulir pendaftaran dan 
sayarat-syaratnya diserahkan ke bagian Pendamping Perjalanan (PP) untuk menetapkan 
personil pendamping perjalanan.  

Dari bagian PP, paspor asli diserahkan ke bagian FO, dan bagian FO akan 
menghubungi Customer, menyerahkan paspor tersebut dan memberitahukan bahwa 
perjalanan wisatanya dapat dilaksanakan. 
 

Pertanyaan : 

1. Bila saudara bekerja di perusahaan tersebut untuk membantu bagian FO, tentukan file 
apa saja yang saudara butuhkan beserta field-fieldnya. 

 
2. Buat flowchart dokumen (flow of document) dari prosedur di atas. 
 
3. Buat satu Entity Relational Diagram (ERD) yang mungkin terjadi dalam rancangan sistem 

saudara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kasus 2: 
 

PT. RHD berniat mendirikan toko grosir semacam Indomart, Alfamart, dan sejenisnya 
yang sudah ada, dengan nama dagang “HEMart” Namun demikian, untuk memenangkan 
persaingan dengan toko-toko sejenis yang sudah ada, PT. RHD akan membuat para 
pengunjungnya mudah untuk mengakses informasi mengenai barang yang akan dicarinya. 

Informasi dari para pengunjung yang harus dapat dihasilkan oleh sistem komputerisasi 
adalah atas pertanyaan : 

(1) Ada atau tidak ada merek dan jenis barang yang akan dicari; 
(2) Bila ada, tampilkan pula informasi, masih ada berapa unit; 
(3) Di rak nomor berapa barang tersebut berada, dan; 
(4) Berapa harga per unitnya. 

 
Ada dua jenis pengunjung, yaitu Anggota (diberikan Kartu Anggota), dan pengunjung 

biasa (Pembeli). Untuk Anggota, setiap barang yang dibeli diberi potongan 5 persen, tetapi 
harus membayar uang iuran anggota sebesar seratus ribu rupiah per tahun. 

 
Setiap hari (setelah toko tutup), para Kasir diharuskan untuk melaporkan hasil 

kegiatannya kepada Pemilik yang berupa : 
(1) Berapa unit dari masing-masing barang yang terjual (telah dibayarkan kepadanya 

oleh pengunjung), dan; 
(2) Berapa uang yang masuk (yang diterimanya dari pengunjung). 

 
Karenanya, pemilik PT. ingin sekali membuat sistem informasi ini ke software house yang 

ada., agar ia dapat memantau keberadaan barang, aliran uang, dan keuntungan yang 
diperolehnya. 
 
Pertanyaan : 
 

1. Tuliskan file-file apa saja yang dibutuhkan toko tersebut (sekalian definisikan mana 
file yang berjenis master, dan mana file yang berjenis transaksi); 

2. Bila anda merancang Data Flow Diagramnya, mana saja yang merupakan isi dari 
Terminator; 

3. Field-field apa saja yang harus ada di file yang menjelaskan barang; 
4. Data flow apa saja yang masuk dan keluar dari Pengunjung ke sistem ?; 
5. Gambarkan Diagram E/R-nya (Entity/ Relationship Diagram). 

 
 
 


