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SOAL LATIHAN OLIMPIADE KOMPUTER 
Persiapan Olimpiade Sains Provinsi dan Nasional 

 

PILIHAN GANDA (PILIHLAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT !!!) 

Soal 1-3. 

Ada suatu tangga yang tersusun atas beberapa anak tangga yang jaraknya sama. 

- Anak tangga A terletak persis di atas anak tangga D. 

- Anak tangga C terletak persis di atas anak tangga E. 

- Anak tangga F terletak empat anak tangga di bawah anak tangga D. 

- Anak tangga C terletak dua anak tangga di atas anak tangga F. 

1. Urutan anak tangga dari bawah ke atas adalah: 

A. A C E F D 

B. F E C D A 

C. A D F C E 

D. C E F A D 

E. F E C A D 

 

2. G dan B terpisah dua anak tangga. Posisi G maupun B tidak berimpit dengan A, C, D, E, maupun F. Mana 

yang tidak mungkin benar? 

A. B terletak dua anak tangga di bawah A. 

B. G terletak satu anak tangga di atas A. 

C. G terleteak enam anak tangga di bawah A. 

D. B terletak di bawah G tetapi di atas F. 

E. Bukan salah satu di atas. 

 

3. Jika pernyataan “Anak tangga C terletak persis di atas anak tangga E” dihapuskan, maka pernyataan mana 

di bawah ini yang dapat memberikan informasi yang setara? 

A. Tangga tersebut hanya memiliki enam anak tangga, dan anak tangga E terletak di bawah anak tangga D. 

B. Anak tangga E terletak persis di bawah anak tangga C. 

C. Anak tangga E terletak di antara anak tangga D dan C. 

D. Anak tangga E terletak di atas anak tangga F dan di bawah anak tangga D. 

E. Tangga tersebut hanya emiliki enam anak tangga, dan anak tangga E terletak di bawah anak tangga C. 

 



Wardaya College     Department of Computer Science 

  

021-29336036 / 0816950875  2   www.antonwardaya.com 

Soal 4-7. 

Seorang salesman suatu perusahaan farmasi harus mengunjungi 5 apotik untuk memperkenalkan produk obat 

terbaru. Kelima apotik tersebut adalah: J, K, L, M dan N. Dia hanya akan mengunjungi masing-masing satu kali 

saja, satu apotik per hari, Senin s/d Jumat, dengan  aturan sebagai berikut: 

- Tidak boleh mengunjungi apotik L pada hari Senin. 

- Harus mengunjungi apotik J sebelum mengunjungi M. 

- Harus mengunjungi apotik K sebelum mengunjungi N. 

4. Mana jadwal yang memenuhi syarat? 

A. J, M, L, K, N. 

B. K, M, J, N. L. 

C. L, K, N, J, M. 

D. L, M, J, K, N. 

E. N, L, K, J, M. 

 

5. Kunjungan ke apotik mana yang tidak bisa dilakukan sesudah mengunjungi apotik L? 

A. J dan K. 

B. J dan N. 

C. K dan M. 

D. K dan N. 

E. M dan N. 

 

6. Jika ia mengunjungi L lebih dahulu daripada J, mana yang pasti benar? 

A. K dikunjungi pertama kali. 

B. L dikunjungi pada hari Selasa. 

C. J dikunjungi pada hari Rabu. 

D. N dikunjungi pada hari Kamis. 

E. M dikunjungi terakhir kali. 

 

7. Jika L, K dan N dikunjungi berturut-turut dalam tiga hari (dengan urutan demikian), maka M dapat dikunjungi 

pada hari apa? 

A. Senin atau Selasa 

B. Senin atau Rabu 

C. Selasa atau Jumat 

D. Rabu atau Kamis 

E. Kamis atau Jumat 
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Soal 8-10. 

Ada dua belas umbul-umbul (bendara panjang untuk hiasan) berwarna: dua merah, dua jingga, empat kuning, dua 

biru dan dua hijau. Umbul-umbul ini akan dipasang di dua belas tiang yang terpancang di tepi jalan di depan kantor 

kelurahan dengan aturan di bawah ini. Setiap tiang diberi nomor urut 1 sampai 12. Biru harus dipasang berjejer 

dengan biru. Merah harus dipasang berjejer dengan merah. Hijau tidak boleh dipasang berjejer dengan hijau. 

Salah satu ujung dari deretan umbul-umbul ini harus merah, dan ujung lainnya harus kuning. 

 

8. Jika pada posisi 9, 10 dan 11 terpasang umbul-umbul kuning, dan pada posisi 6 dan 7 ada umbul-umbul 

jingga, maka satu umbul-umbul hijau terpasang di posisi: 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 8 

 

9. Jik a umbul-umbul biru dipasang di posisi 2, mana yang pasti benar? 

A. Salah satu umbul-umbul kuning di posisi 3. 

B. Salah satu umbul-umbul jingga di posisi 4. 

C. Salah satu umbul-umbul jingga di posisi 5. 

D. Salah satu umbul-umbul biru di posisi 8. 

E. Salah satu umbul-umbul merah di posisi 11. 

 

10. Jika umbul-umbul jingga dipasang di posisi 6 dan 7 dan umbul-umbul kuning di pasang di posisi 5, 9 dan 11, 

maka satu umbul-umbul biru pasti di pasang di posisi: 

A. 2 

B. 3 

C. 9 

D. 10 

E. 11 
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Soal 11-14. 

Seorang manajer perusahaan kecil sedang mengatur jadwal kerja para pegawainya. Setiap hari kerja (Senin s/d 

Jumat, lima hari kerja seminggu) diperlukan paling sedikit tiga orang pegawai. Karena perusahaan ini masih kecil, 

jumlah pegawainya hanya ada lima orang yang bekerja secara paruh waktu (part time, artinya tidak masuk setiap 

hari lima hari seminggu). Ali hanya bisa masuk kerja pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Baiquini tidak bisa masuk 

kerja pada hari Rabu. Chali hanya bisa masuk kerja pada hari Selasa dan Rabu. Dita tidak bisa masuk kerja pada 

hari Jumat. Eko bisa masuk kerja kapan saja kecuali setiap hari Senin pertama dan setiap hari Kamis pertama 

dalam setiap bulan. 

 

11. Siapa saja yang selalu dapat masuk kerja pada hari Senin? 

A. Dita, Baiquini dan Ali. 

B. Ali, Eko dan Chali. 

C. Baiquini, Eko dan Chali. 

D. Eko, Chali dan Dita. 

E. Baiquini, Chali dan Dita. 

 

12. Siapa saja yang selalu dapat masuk kerja pada hari Jumat? 

A. Ali, Baiquini dan Dita. 

B. Ali, Chali dan Dita. 

C. Baiquini, Chali dan Eko. 

D. Chali, Baiquini dan Ali. 

E. Ali, Baiquini dan Eko. 

 

13. Pada hari apa kemungkinan sang manajer menghadapi kesulitan untuk mendapatkan minimum tiga orang 

pegawai? 

 

A. Senin 

B. Selasa 

C. Rabu 

D. Kamis 

E. Jumat 

 

14. Pada hari apa sang manajer harus (tidak ada pilihan lain) untuk meminta Eko masuk kerja? 

A. Senin. 

B. Selasa 

C.  Rabu 

D. Kamis 

E. Jumat 
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Soal 15-17. 

Seorang petugas museum merencanakan membuat sebuah pameran patung di sebuah taman. Terdapat tujuh 

patung yang akan dipamerkan: F, G, H, J, R, S dan U. Tiga patung akan dipamerkan di taman sebelah selatan 

dan empat patung akan dipamerkan di taman sebelah utara. Empat dari patung tersebut (F, G, H, J) terbuat dari 

baja sedangkan tiga patung lainnya (R, S, U) terbuat dari perunggu. Petugas museum tersebut akan menyusun 

patung patung tersebut dengan beberapa aturan: 

- Masing-masing taman harus terdapat paling banyak 2 patung perunggu. 

- G tidak dapat berada di sisi yang sama dengan U. 

- H tidak dapat berada di sisi yang sama dengan R. 

15. Jika U dan R ditempatkan di taman sebelah utara, manakah kelompok patung berikut ini yang seharusnya 

berada di taman sebelah selatan? 

A. F, G dan H. 

B. F, J dan S. 

C. G, H dan S. 

D. G, H dan U. 

E. H, S dan U. 

 

16. Jika S dan R ditempatkan di taman sebelah selatan, manakah dari patung-patung berikut ini yang juga 

ditempatkan di taman yang sama? 

A. F 

B. G 

C. H 

D. J 

E. U 

17. Jika F dan G diletakan di taman sebelah utara, manakah di antara kelompok patung-patung ini yang dapat 

diletakkan di sebelah selatan? 

A. H, J dan S. 

B. H, J dan U. 

C. H, R dan U. 

D. J, S dan U. 

E. R, S dan U. 

 

18. Sebuah mobil menempuh setengah dari perjalanannya dengan kecepatanan 25 km/jam. Kemudian ia ingin 

agar kecepatan rata-rata akhirnya adalah 50 km/jam, berapa kecepatan yang harus ia gunakan pada setengah 

perjalanan terakhir? 

A. 50 km/jam. 

B. 100 km/jam 

C. 200 km/jam. 

D. 1000 km/jam. 

E. Jawaban A, B, C dan D salah. 

 

19. Berapakah nilai rata-rata dari 100000 bilangan bulat positif ganjil pertama? 

A. 25000 
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B. 50000 

C. 100000 

D. 250000 

E. 1000000 

 

20. Jika ujian Andi yang akan datang mendapat nilai 71, maka rata-rata nilai ujiannya menjadi 83. 

Namun jika ia mendapat 96, rata-rata nilainya menjadi 88. Berapa kali ujian yang sudah diikuti Andi 

sebelumnya? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

 

21. Berapa digit terakhir (terkanan) yang bukan nol dari 25! (25 faktorial)? 

A. 3 

B. 2 

C. 6 

D. 4 

E. 8 

 

22. Berapakah dua digit pertama dari hasil perkalian 2539 dan 829? 

A. 16 

B. 20 

C. 64 

D. 51 

E. 32 

 

23. Berapakah 157 basis-10 bila dinyatakan dalam basis-2? 

A. 10101101 

B. 10011011 

C. 10110101 

D. 10011101 

E. 11001101 

 

24. Ada 100 angka berbeda yang disusun dalam tabel 10 x 10. Dari masing-masing baris dipilih satu angka yang 

paling tinggi, di antara angka-angka ini ternyata yang paling rendah adalah A. Dari masing-masing kolom 

dipilih satu angka yang paling rendah, di antara angka-angka ini ternyata angka yang paling tinggi adalah B. 

A. A pasti lebih tinggi atau sama dengan B. 

B. A pasti lebih rendah atau sama dengan B. 

C. A dan B pasti angka yang sama. 

D. A dan B pasti angka yang berbeda. 



Wardaya College     Department of Computer Science 

  

021-29336036 / 0816950875  7   www.antonwardaya.com 

E. Pilihan A, B, C dan D tidak ada yang benar. 

 

25. Sebuah universitas mengadakan konferensi ilmiah dengan beberapa topik makalah yang dibawakan secara 

paralel sebagai berikut: 

09:00 – 11:00 Algoritma Dekripsi RSA 32-bit 

09:30 – 10:30 Teknik Pencitraan Kabur 

10:45 – 12:00 Database Multimedia 

10:50 – 11:35 Optimasi Maximum Flow 

11:40 – 13:00 Ulasan Komputasi Biologi 

11:50 – 12:50 Biometrik Sebagai Kunci Pengamanan Data 

13:10 – 14:00 Analisis Pada Bilangan Prima 

13:15 – 13:30 RFID Smart Card 

13:45 – 15:00 Pencarian Data Pada Website 

Setiap topik yang diikuti harus dituntaskan (tidak boleh keluar di tengah-tengah jadwal). Berapakah jumlah 

topik maksimal yang bisa diikuti oleh seseorang? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

26. Joni memiliki kebiasaan yang aneh ketika berjalan. Ia selalu menghitung jumlah langkah yang sudah 

dilakukan. Setiap langkah yang merupakan kelipatan 12 atau kelipatan 45, ia selalu berteriak “Oui!”. Setelah 

1000 langkah, berapa kali ia berteriak “Oui!”? 

A. 99 kali 

B. 100 kali 

C. 104 kali 

D. 105 kali 

E. 228 kali 

 

27. S = {A, B, C, D, E, F, G} adalah himpunan bilangan bulat yang dapat mebentuk sebuah barisan aritmatika 

yang mempunyai selisih satu. 

G lebih besar dari E. 

D tiga lebihnya dari B. 

F lebih kecil dari E. 

Kurangnya A dari B sama dengan kurangnya C dari E. 

D lebih besar dari G. 

 

Maka bilangan yang juga merupakan nilai rata-rata dari S adalah: 

A. A 

B. B 

C. 

C

  

D. D 

E. E 
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28. Ada tiga jenis boneka (merah, hitam, dan putih) dengan berat yang berbeda-beda. 

- Berat 4 boneka putih sama dengan berat 5 boneka hitam. 

- Berat 1 boneka putih dan 2 boneka hitam sama dengan berat 3 boneka merah. 

Dari informasi di atas, tentukan perbandingan dua grup berikut. 

Grup 1: 3 boneka merah dan 4 boneka hitam. 

Grup 2: 4 boneka putih dan 1 boneka hitam. 

A. Grup 1 lebih ringan 

B. Grup 2 lebih ringan 

C. Sama berat 

D. Tidak dapat ditentukan 

E. Pilihan A, B, C dan D di atas tidak ada yang benar. 

 

29. Ibu memasak enak jika Andi belajar. 

Jika ada ujian maka Andi belajar. 

Andi tidak belajar. 

Kesimpulan mana yang benar? 

A. Ibu memasak enak 

B. Ibu tidak memasak enak 

C. Ada ujian 

D. Tidak ada ujian 

E. Pilihan A, B, C dan D tidak ada yang benar 

 

30. Terdapat 7 kota dan 9 rute penerbangan: 

Dari E menuju G 

Dari C menuju E 

Dari D menuju G 

Dari B menuju D 

Dari A menuju B 

Dari E menuju D 

Dari A menuju C 

Dari D menuju F 

Andi ingin sedang berada di kota A dan ingin menikmati penerbangan sebanyak-banyaknya. Berapa jumlah 

maksimal penerbangan yang bisa ia nikmati? 

A. 4 penerbangan 

B. 5 penerbangan 

C. 6 penerbangan 

D. 9 penerbangan 

E. Tak terbatas 

 

31. Terdapat 7 benda (A, B, C, D, E, F dan G) dengan berat yang tidak diketahui. 

A lebih berat dari E 

G lebih ringan dari D 

F sama beratnya dengan C 
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D sama beratnya dengan A 

B lebih berat dari A 

D lebih ringan dari C 

B lebih ringan dari F 

Pernyataan mana yang belum bisa dipastikan kebenarannya? 

A. B lebih ringan dari C 

B. A lebih berat dari G 

C. G lebih ringan dari B 

D. E sama beratnya dengan G 

E. B sama beratnya dengan D 

 

32. Perhatikan sub-program berikut: 

function f(x, y, z: integer): boolean; 

begin 

  if (z = 0) then begin f := y > z; end 

  else 

    if (y = 0) then begin f := false; end 

    else 

      if (x = 0) then begin f := true; end 

      else begin f := f(x-1,y-1,z-1); end 

Dari pemanggilan di bawah ini, manakah yang bernilai FALSE? 

A. f(1,2,3) 

B. f(2,6,2) 

C. f(4,8,8) 

D. f(6,5,7) 

E. f(7,9,5) 

 

Soal 33-34. 

Perhatikan potongan program di bawah ini! 

for j := 1 to 5 do 

  data[1,j] := 3 * j; 

for i := 2 to 5 do 

begin 

  data[i,1] = i; 

  for j := 2 to 5 do 

    data[i,j] := (2 * (data[i-1,j]+data[i,j-1]) - j) div i; 

end; 

 

33. Jika di akhir dituliskan writeln(data[2,2]), apakah keluaran dari program tersebut? 

A. 1 

B. 2 

C. 4 

D. 7 

E. 11 

 

34. Berapakah nilai dari data[5,5]? 

A. 10 

B. 16 

C. 23 

D. 24 

E. 45 
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35. Perhatikan potongan program di bawah ini! 

begin 

  readln(a, b, c, d, e); 

  for i := 1 to 10 do 

  begin 

    if (a = 0) then begin b := -1 * b; end 

    else if (e < b) then begin a := a + -1; end 

    else if (d > i) then begin e := e div 6; end 

    else if (c < 10) then begin d := d * 2; end 

    else if (a > b) then begin c := c - 5; end 

  end; 

  writeln(a, ‘ ‘, b, ‘ ‘, c, ‘ ‘, d, ‘ ‘, e); 

end. 

Jika kita masukkan bilangan 5 3 8 1 6 sebagai pengisi a, b, c, d dan e, maka apakah keluaran dari program di 

atas? 

A. -2 3 8 4 1 

B. 0 3 8 4 1 

C. 3 -3 -2 8 0 

D. 3 3 -2 4 0 

E. 5 3 8 16 0 

 

36. Perhatikan pseudocode berikut ini! 

function fun(a: longint): integer; 

begin 

  ret := 0; 

  if (a > 0) then 

  begin 

    if (a mod 2 = 1) then begin ret := 1; end; 

    ret := ret + fun(a div 2); 

  end; 

  fun := ret; 

end; 

Berapakah hasil dari fun(12345877)? 

A. 15 

B. 14 

C. 13 

D. 12 

E. 11 

 

37. Perhatikan pseudocode berikut ini! 

x = 1 

function a() 

  x = x + 1 

function b() 

  a() 

  x = x + 1 

  a() 

function c() 

  b() 

  a() 

  x = x + 1 

  b() 

main() 

  a() 

  print x 

  b() 

  print x 
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  c() 

  print x 

 

Eksekusi pseudocode di atas dimulai dari fungsi main(). Apa output dari pseudocode di atas? (yang dicetak 

oleh perintah “print”). 

A. 1 5  12 

B. 2 6 10 

C. 2 5 12 

D. 1 6 13 

E. 2 5 13 

 

38. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

x := 0 

for i := 1 to n do 

  for j := i to (n - i) do 

    for k := i to (i + j) do 

      if (i + j + k) mod 2 = 1 then begin x = x + 1 end 

      else begin x = x + 2 end; 

writeln(x); 

 

Apa output dari pseudocode di atas jika n = 11? 

A. 225 

B. 250 

C. 300 

D. 325 

E. 375 

 

39. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

function f(a, b, c, d, e) 

  if ((a and b) or c) and (d or e)) then 

    return 1 

  else 

    if ((not a) or d) then 

      return 2 

    else 

      if (c and (not d)) then 

        return 3 

      else if (not (a or e)) then 

        return 4 

      else 

        return 5 

Apa hasil dari pemanggilan fungsi f(true,true,true,false,false)? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

40. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

x := 0 

for i := 1 to 1000 do 

  x := x + (2 * i - 1) 
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print x 

Apa yang akan dicetak oleh pseudocode di atas? 

A. 250000 

B. 500500 

C. 1000000 

D. 1001000 

E. 1000500 

 

Soal 41-43. 

I 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

x[i] 194 173   892 489 123 781 273 429 332 878 303 332 234 493 432 

 

41. Jika diberikan potongan program pseudopascal sebagai berikut: 

function y(a : integer): integer; 

begin 

  if ( a >= 0 ) then y := a; else y := -a; 

end; 

function z: integer; 

var tmp1, tmp2, j: integer; 

begin 

  tmp1 := y(x[0] - x[1]); 

  for j := 1 to 13 do begin 

    tmp2 := y(x[j] - x[j+1]); 

    if ( tmp2 > tmp1 ) then tmp1 := tmp2; 

  end; 

  z := tmp1; 

end; 

Fungsi z di atas melakukan pencarian: 

A. Jumlah terbesar dua x berturut-turut. 

B. Harga x terbesar. 

C. Harga x terkecil. 

D. Selisih terbesar dua x berturut-turut. 

E. Selisih terkecil dua x berturut-turut. 

 

42. Jika diberikan potongan program pseudopascal sebagai berikut: 

function f(a: integer): integer; 

var tmp: integer; 

begin 

  if ( a < 15 ) then begin 

    tmp := x[a]; 

    f := tmp; 

    x[a] := (x[a] + f(a+1)) div 2; 

    write(x[a], ‘ ‘); 

  end else f := 0; 

end; 

Maka keluaran dari pemanggilan f(10) adalah: 

A. 216 354 294 313 308 

B. 303 332 234 493 432 

C. 432 493 234 332 303 

D. 876 303 332 234 493 

E. 216 462 363 283 317 
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43. Jika diberikan potongan program pseudopascal sebagai berikut: 

procedure p(a: integer); 

begin 

  if ( a < 15 ) then begin 

    p(a*2+1); 

    write(x[a], ‘ ‘); 

    p(a*2+2); 

  end; 

end; 

Maka keluaran dari pemanggilan p(5) adalah: 

A. 234 781 332 

B. 781 332 234 

C. 332 781 234 

D. 332 234 781 

E. 234 332 781 

44. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

function hip(x) 

  print x 

  if x mod 3 = 0 then 

    hip(x+1) 

    hop(x-1) 

    hip(x+1) 

  print x 

function hop(x) 

  if x > 0 then 

    hip(x-1) 

  print x 

Bila fungsi tersebut dipanggil dengan hip(3), apa output yang dihasilkan? 

A. 342143 

B. 341243 

C. 344211443 

D. 344112443 

E. Infinite Loop 

45. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

sum := 0; 

for i := 1 to 999 do 

  for j := 1 to 999 do 

    for k := 1 to 999 do 

    begin 

      sum := sum + 1 

      sum := sum mod 1000 

    end; 

write( sum ); 

Berapakah output dari pseudocode di atas? 

A. 999 

B. 0 

C. 997002 

D. 993 

E. 1000 
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46. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

n := 16 

while n > 10 do 

begin 

  n := n + 1 

  for j := 1 to 10 do 

    if (n + j) mod 10 = 0 then 

   n := n - j 

end; 

write(n) 

Apa output dari pseudocode di atas? 

A. 10 

B. 0 

C. 4 

D. 8 

E. 6 

 

47. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

procedure Balon(x) 

begin 

  if x = 7 then 

    write(‘Yes!’); 

  else 

  begin 

    write(x); 

    Balon(x + 1) 

  end; 

end; 

Bila fungsi di atas dipanggil dengan Balon(5), apa output yang dihasilkan? 

A. 67Yes! 

B. 567Yes! 

C. 56Yes! 

D. 5Yes! 

E. 6Yes! 

 

48. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 

function rek(num: integer): integer; 

begin 

  if ( num mod 3 = 0 ) then 

    rek := num + rek(num + 1); 

  else if (num mod 3 = 1 ) then 

    rek := rek(num * 2) - num; 

  else 

    rek := num 

end; 

Berapa nilai yang dikembalikan jika fungsi ini dipanggil dengan rek(3)? 

A. 7 

B. 6 

C. 5 

D. 4 

E. Jawaban A, B, C dan D salah. 
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49. Perhatikan potongan program di bawah ini! 

function abc(a, b: byte): integer; 

begin 

  if b = 0 then abc := 1; 

  else abc := a * abc(a,b-1); 

end; 

Bila fungsi abc di atas dipanggil dengan abc(5,3), berapa nilainya? 

A. 15 

B. 125 

C. 1 

D. 25 

E. 625 

 

50. Perhatikan potongan program berikut ini! 

type kal = string [20]; 

procedure pqr(x: kal, n: byte); 

begin 

  if n > 0 then 

  begin 

    write(x[n]); 

    pqr(x,n-1); 

  end; 

end; 

Bila prosedur di atas dipanggil dengan pqrt(‘TOKI97’,6), maka output yang akan dicetak adalah: 

A. TOKI97 

B. 79IKOT 

C. TOKI 

D. TK9OI7 

E. 9KT7IO 

 

51. Perhatikan potongan program berikut ini! 

x := 0; y := 0; 

while x < 10 do 

begin 

  x := x + 1; 

  y := y + x; 

end; 

writeln(x,y); 

Apa output dari program di atas? 

A. 955 

B. 1055 

C. 1045 

D. 1066 

E. 945 

 

52. Perhatikan potongan program berikut ini! 

type ar = array[1..10] of byte; 

var a, ar; i, b: byte; 

procedure baca(var x: ar); 

begin 

  for i := 1 to 10 do readln(x[i]); 

end; 

function jumlah(x: ar): byte; 



Wardaya College     Department of Computer Science 

  

021-29336036 / 0816950875 16   www.antonwardaya.com 

var j: byte; 

begin 

  j := 0; 

  for i := 1 to 10 do j := j + x[i] mod i; 

end; 

begin 

  baca(a); 

  b := jumlah(a); 

  writeln(b); 

end. 

Bila data yang dibaca berurutan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka output yang dihasilkan 

adalah: 

A. 10 

B. 55 

C. 0 

D. 5 

E. Jawaban A, B, C dan D salah. 

   

53. Perhatikan potongan program berikut! 

program tes; 

var 

A: array [1..9] of integer = (1,2,5,7,9,8,4,2,1); 

i, j, L, R: integer; 

begin 

  L := 1; 

  R := 9; 

  while L <= R do 

  begin 

    i := L + (R - L) * 1 div 3; 

    j := L + (R - L) * 2 div 3; 

    if A[i] > A[j] then begin L := i; end 

    else begin R := j; end 

  end; 

  writeln(A[R]); 

end. 

Apa yang akan dicetak oleh program di atas? 

A. 5 

B. 9 

C. 8 

D. TIdak ada, karena program crash (index out of bound). 

E. Tidak ada, karena program tidak pernah berhenti (infinite loop). 

 

54. Perhatikan potongan pseudocode berikut! 

i := 0; 

j := 0; 

while i < 20 do 

begin 

  j := 0; 

  while j + i < 25 do 

  begin 

    if ( i + j ) mod 2 = 1 then 

    begin write(‘x’); end; 

    j := j + 1; 

  end; 

  i := i + 1; 

end; 

Berapa banyak x yang akan tercetak? 
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A. 50 

B. 100 

C. 140 

D. 145 

E. 150 

 

55. Perhatikan potongan pseudocode berikut! 

function f(x: integer): integer; 

var 

A: array [1..14] of integer = (1,2,3,4,4,5,5,6,7,7,8,12,15,67); 

B: array [1..14] of integer = (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); 

i, j, s: integer; 

begin 

  s := 0; 

  for i := 1 to 14 do 

    for j := (i + 1) to 14 do 

      if ((B[i] = 0) and (B[j] = 0)) then 

        if ((A[i] * x = A[j]) or (A[j] * x = A[i])) then 

        begin 

          s := s + 1; 

          B[i] := B[i] + 1; 

          B[j] := B[j] + 1; 

        end; 

  f := s; 

end; 

Apa hasil dari f(3)? 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

E. 4 

 

56. Perhatikan potongan program di bawah ini! 

var 

i, j, k: integer; 

begin 

  j := 3; 

  k := 1; 

  repeat 

    dec(j); 

    for i := 1 to j do 

      k := 1 + 3 * k; 

    dec(j); 

  until j < 0; 

writeln(k); 

end. 

Apa output dari program di atas? 

A. 36 

B. 46 

C. 31 

D. 13 

E. Jawaban A, B, C dan D salah. 

 

57. Perhatikan pseudocode di bawah ini! 
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function f(m, n: integer): integer; 

begin 

  if (m = 0) or (n = 0) then begin f := 1; end 

  else begin f := f(m-1,n-1) + f(m-1,n); end; 

end; 

Hasil pemanggilan f(6,6) adalah: 

A. 64 

B. 12 

C. 15 

D. 35 

E. 81 

 

58. Jika setiap digit dari deret bilangan 1, 2, 3, … 100 dijumlahkan, maka berapakah hasilnya? 

A. 901 

B. 5050 

C. 200 

D. 910 

E. 505 

59. Suatu kubus A berada di dalam bola dan tepat setiap ujung kubus mengenai dinding bola. Bola tersebut 

berada di dalam suatu kubus B dan tepat keenam dinding kubus B menempel pada bola. Dengan asumsi 

dinding bola maupun kubus sangat tipis hingga bisa diabaikan, berapa kalikah volume kubus B terhadap 

volume kubus A? 

A. 2.828 

B. 3.14 

C. 4 

D. 8 

E. 2.09 

60. Ada 5 orang di sebuah pertemuan, bernama A, B, C, D dan E. 

A berkata bahwa dia mengenal B dan E, tetapi C tidak mengenal E. 

B berkata bahwa C, D dan E mengenal satu sama lain. 

C berkata bahwa dia tidak mengenal E. 

D berkata bahwa A tidak mengenal C. 

E berkata bahwa dia mengenal C, dan A juga mengenal C. 

Jika ada tepat dua orang berbohong, siapakah keduanya itu (istilah “mengenal” di sini berlaku dua arah)? 

A. B dan E 

B. B dan D 

C. A dan E 

D. A dan B 

E. C dan E 


