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Pilihan Ganda : Pilih jawaban yang benar
1. Suatu himpunan berikut dengan operasi yang didefinisikan padanya disebut….
a. Sistem Aljabar
c. Sistem Informasi
b. Sistem Linier
d. Sistem Geometri
2. Suatu operasi pada himpunan tak hampa S, adalah suatu fungsi dari S X S ke dalam S. Definisi
ini disebut operasi….
a. Biner
c. Uner
b. Perkalian
d. Penjumlahan
3. Operasi * pada himpunan S adalah asosiatif, jika untuk sembarang a, b, c pada S, berlaku…
a. (a*b)*c = (a*c)*b
c. (a*b)*c = a*(c*b)
b. (a*b)*c = a*(b*c)
d. semua benar
4. Elemen e pada S disebut elemen identitas untuk operasi *, jika berlaku untuk setiap elemen a
pada S….
a. a*e = a
c. a*e = e
b. a*e = e*a = a
d. a*e = e*a = e
5. Suatu Semigrup yang memiliki elemen identitas disebut….
a. Semigrup Abelian
c. Monoid
b. Subgrup
d. Grup
6. Suatu Monoid yang memiliki elemen invers disebut….
a. Semigrup
c. Grup
b. Subgrup
d. Semigrup Abelian
7. Suatu himpunan adalah suatu kumpulan, atau koleksi dari objek. Masing-masing objek
disebut…………dari himpunan
a. Elemen
c. Entri
b. Anggota
d. semua benar
8. Pandang himpunan H={a, b, c}. Jika kita mengurutkan unsur H, maka jumlah urutan berbeda
dari unsur-unsur H tersebut adalah…
a. 3
c. 5
b. 4
d. 6
9. Didalam pembahasan kombinatorik, masalah pada soal No.8 adalah masalah ……
a. Permutasi
c. Kombinasi
b. Faktorial
d. Salah semua

10. Diketahui empat buah angka 3, 4, 5 dan 6, hendak disusun bilangan yang terdiri dari empat
angka (digit) berbeda, bilangan tersebut lebih kecil dari 4000, banyaknya bilangan yang bisa
dibentuk adalah sebanyak…..
a. 3
c. 5
b. 4
d. 6
11. Diketahui himpunan H = {a, b, c, d}. jika dari himpunan H diambil sembarang tiga elemen,
maka banyaknya susunan yang mungkin adalah………
a. 2
c. 4
b. 3
d. 5
12. Banyaknya bilangan antara 1 sampai dengan 600 yang tidak habis dibagi 6 adalah…
a. 100
c. 200
b. 300
d. 500
13. Diketahui An = An-1 + 3An-2; A0 = 1; A1 = 2, tentukanlah A5 = ….
a. 5
c. 26
b. 11
d. 59
14. Misalkan 100 bakteri dalam sebuah koloni bertambah menjadi tiga kali lipat dalam satu jam,
dalam bentuk rekursi fenomena ini dapat dinyatakan…..
a. An = 3
c. An = 2An-1
b. An = 3An-2
d. An = 3An-1
15. Berdasarkan soal No.14, dalam 3 jam jumlah bakteri akan menjadi….
a. 900
c. 300
b. 2700
d. 8100
16. Jika k+1 buah objek atau lebih ditempatkan kedalam k buah kotak, maka akan terdapat paling
sedikit satu kotak yang akan berisi dua atau lebih objek. Prinsip ini disebut prinsip….
a. Permutasi
c. Kombinasi
b. Rumah Merpati
d. Rekursif
17. Diantara 100 orang, maka paling sedikit ada berapa orang yang lahir pada bulan yang sama?
a. 8
c. 10
b. 9
d. 11
18. Berikut ini adalah contoh-contoh system aljabar GRUP, kecuali :
a. Himpunan bilangan bulat positif dengan operasi pengurangan
b. Himpunan bilangan bulat positif dengan operasi perkalian
c. Himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan
d. Himpunan bilangan real dengan operasi pembagian
19. Berikut ini adalah relasi rekursi linier berkoefisien konstan yang homogen, kecuali :
a. Ar + 2Ar-1 + 3Ar-2 = 0
c. 2Ar = 3Ar-1 + 2Ar-2
b. Ar + 5Ar-1 = 6Ar-2
d. (Ar)2 + 2Ar-1 + 3Ar-2 = 0
20. Salah satu cara untuk menentukan koefisien binomial adalah…..
a. Segitiga siku-siku
c. Segitiga Pascal
b. Phytagoras
d. Salah semua
21. Fungsi pembangkit dari barisan {an} dengan ak = 5 adalah….
a. ∑ 5X
c. ∑ 5X2
b. ∑ 5X3
d. ∑ 5X4
22. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk :
a. Memecahkan berbagai masalah counting
b. Memecahkan relasi reccurence
c. Membuktikan identitas kombinatorik
d. Semua benar
23. Fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, 1, 1 adalah….

a. (X3 – 1)/(X – 1)
c. (X4 – 1)/(X – 1)
5
b. (X – 1)/(X – 1)
d. (X6 – 1)/(X – 1)
24. Delapan kue dibagikan kepada 3 orang anak, jika setiap anak menerima sedikitnya 2 kue dan
tidak lebih dari 4 kue, maka banyaknya cara untuk membagikan kue tersebut adalah…
a. 3
c. 5
b. 4
d. 6
25. Solusi relasi reccurence ak = 3ak-1 untuk k = 1, 2, 3, …dengan kondisi awal a0 = 2 adalah …
a. ak = 3k
c. ak = 2k
k
b. ak = 3.2
d. ak = 2.3k
26. Sebuah fungsi dengan himpunan bilangan cacah sebagai domain dan himpunan bilangan riil
sebagai kodomainnya disebut fungsi….
a. Linier
c. Polinomial
b. Numerik
d. Rekursif
27. Diketahui an = 2n dan bn = 5 untuk n ≥ 0 dan cn = an + bn, maka ………
a. cn = 2n + 5
c. cn = 2 + 5n
b. cn = 2n + 5
d. cn = 2 = 5n
28. Sebuah himpunan dengan operasi biner tertentu merupakan suatu GRUP jika memenuhi
ketentuan yang manakah dari ketentuan-ketentuan dibawah ini :
(1) Tertutup
(2) Asosiatif (3) Identitas (4). Invers
a. 1, 2, 3 benar
c. 1, 2, 3, 4 benar
b. 1, 3 benar
d. 2, 4 benar
29. Berapa banyak solusi bilangan bulat tak negative dari persamaan X1 + X2 = 10?
a. 8
c. 10
b. 9
d. 11
30. Dalam matematika, penyusunan objek yang terdiri dari beberapa unsure dapat dilakukan dengan
cara permutasi dan kombinasi, dimana perbedaan kedua cara tersebut terletak pada
pertimbangan……
a. Jumlah objek
c. kategori objek
b. Urutan
d. Semua benar

