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Petunjuk Pengerjaan : 

1. Babak penyisihan ini terdiri dari 20 soal isian singkat. 

2. Peserta diberi waktu mengerjakan selama 120 menit. 

3. Isilah identitas diri dengan lengkap dan periksalah kelengkapan soal sebelum 

mengerjakan tes. 

4. Peserta  mengerjakan sendiri-sendiri soal yang diberikan tanpa bekerjasama dengan 

peserta lainnya. 

5. Tuliskan jawaban dengan menggunakan ballpoint, tidak diperbolehkan 

menggunakan pensil dan penghapus ballpoint. 

6. Cukup tuliskan jawaban akhir pada kotak  jawaban yang telah disediakan. 

7. Soal boleh dicoret, dan tidak mengenai kotak jawaban. 

8. Peserta dilarang menggunakan tabel matematika, kalkulator, atau alat bantu hitung 

lainnya. 

9. Untuk jawaban yang benar akan diberi poin +1, dan untuk jawaban yang salah diberi 

poin 0. 

10. Selama tes berlangsung peserta dilarang meninggalkan ruangan, kecuali dalam 

keadaan mendesak maka peserta boleh meminta izin kepada pengawas. 

11. Peserta tetap berada di dalam ruangan sampai tes berakhir. 

12. Berdo’alah sebelum mengerjakan tes. 

13. Jika waktu tes telah habis peserta dilarang menulis dan letakan lembar jawaban di atas 

meja dalam keadaan tertutup.  
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BABAK PENYISIHAN  

Nama  : 

Jurusan  :  

Universitas :  

Angkatan : 

No Hp  :  

 

No Soal Jawaban 

1 Perhatikan gambar berikut. 

                                                H 

 

      E 

                                                           G 

 

          L                  

EGHL adalah jajargenjang. Jika gradien LG = 2 dan titik L (-3,-10),     

maka tentukan persamaan garis EH. 

 

2 Jika   
           

            dan      , maka nilai       adalah...   

3 Jika 9      = 12     = 16         , maka nilai dari   
 

 
  adalah...  

4    dan     adalah akar dari            . Tentukan 
persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya      dan       
dan...  

 

5 Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong 

sumbu x di dua titik yaitu (-3, 0) dan (6, 0) yang melalui titik     

(0, -4) 

 

6 Misalkan   adalah bilangan real sehingga        

dan          . Maka bilangan bulat terdekat dengan    

adalah ... 
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7 Jika bilangan asli disusun seperti berikut. 

1 

2 3 4 

5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16 

... 

Tentukan besar bilangan ketiga pada baris ke 60 ... 

 

8 Diberikan persamaan kuadrat                      

memiliki akar-akar persamaan yaitu   dan  . Maka nilai dari 

                   )(                   ) 

adalah ... 

 

9 Pak ahmad adalah seorang tukang parkir di sebuah perusahaan 
swasta yang libur pada hari sabtu dan minggu. Pada daerah 
parkirnya memiliki luas 360 m2. Luas rata-rata mobil adalah 6m2, 
luas rata-tara bus adalah 24m2,dan area parkir hanya dapat 
memuat paling banyak 30 kendaraan (termasuk mobil dan bus). 
Jika tarif parkir mobil adalah Rp.2.300, dan tarif parkir bus 
Rp.4.700, sedangkan ia juga harus membayar pajak sebesar 23% 
dari pendapatan perhariannya ke perusahaan, maka berapakah 
total pendapatan maksimal yang didapat pak ahmad selama 
satu minggu? 

 

10 Dalam keranjang A yang berisi 7 buah mangga, 3 diantaranya 
busuk. Sedangkan keranjang B berisi 5 buah apel, dan 1 
diantaranya busuk. Maka berapakah peluangnya, jika ibu 
menghendaki 2 mangga yang baik dan 1 apel yang baik? 

 

11 Tentukan integral dari    ∫     

   
       

12 Diketahui f(x) =      , jika f’(x) merupakan turunan pertama 

pada f(x), maka        ,  (  
 

 
)       - adalah . . .  

 

13 Jika g(x) =                    dengan f(0) = 0 dan f’(0) = 
 

 
  maka g’(0) 

adalah.. 

 

14 Jika                                , dengan 
     habis dibagi    , maka   .... 
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15 Diketahui segitiga ABC merupakan sama sisi dan lingkaran   
merupakan lingkaran dalam. Titik D berada pada sisi AB dan titik 
E berada pada sisi AC sehingga DE merupakan garis singgung 

terhadap lingkaran  . Nilai dari 
  

  
 

  

  
 adalah... 

 

16 
Diketahui matriks A =  [

        
        
     

]. Tentukanlah invers dari 

matriks tersebut. 

 

17 Matriks *
  
   

+ memiliki dua nilai eigen yang sama jika dan 

hanya jika      Maka  ... 

 

18 Nilai maksimum dari   dimana 
          

       
    dari       

adalah... 

 

19 Misalkan R3 mempunyai perkalian dalam Euclidts, dan W adalah 
sub ruang dari R3 yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal 

 1 =         dan  2 =   
 

 
   

 

 
 . Carilah proyeksi ortogonal dari 

          pada W dan komponen dari   yang ortogonal 
kepada W. 

 

20 Pada kubus ABCD.EFGH, titik P pada AD dan titik Q pada EH 

sehingga AP= EQ = 12cm. Jika Panjang rusuk   √  cm maka 

jarak A ke BPQF sama dengan…  

 

 

 


