
1. Awalnya, internet disebut dengan... 
a. intranet  
b. network  
c. ARPANET  
d. computer network 

2. Berikut ini merupakan kelebihan internet, kecuali... 
a. sumber informasi yang tidak terbatas  
b. dapat mengirimkan informasi dengan cepat 
c. sarana komunikasi yang murah  
d. biaya aksesnya mahal 

3. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan 
surat dalam bentuk elektronik disebut . . . .  
a. e-mail  
b. Gopher  
c. www 
d. Telnet  

4. Aplikasi internet yang memungkinkan pengambilan 
file dengan cepat adalah ... 
a. www 
b. milis  
c. newsgroup  
d. FTP  

5. Aplikasi di bawah ini yang dapat kita manfaatkan 
untuk berdiskusi, kecuali ... 
a. milis  
b. newsgroup  
c. chatting  
d. FTP  

6. Berikut ini adalah keuntungan perdagangan secara 
elektronik bagi perusahaan, kecuali.... 
a. dapat menjual harga barang dengan lebih murah  
b. dapat menjangkau pasar yang lebih luas 
c. perusahaan tidak perlu membuka toko yang lebih 
besar 
d. perusahaan harus mengirimkan barang yang dibeli 
ke tempat yang jauh 

7. Berikut ini keuntungan internet banking bagi 
nasabah, kecuali . . . .  
a. dapat melakukan transaksi bank dari mana saja dan 
kapan saja 
b. menghemat biaya dan waktu jalanan ke bank  
c. dapat menarik uang dari internet 
d. terhindar dari macet yang mungkin saja terjadi 
pada waktu perjalanan  

8. Keuntungan internet banking bagi bank adalah 
sebagai berikut, kecuali . . . . 
a. dapat menggunakan kantor yanglebih kecil 
b. menggunakan pegawai yang lebih sedikit  
c. dapat melakukan pelayanan24 jam sehari  
d. data-data nasabah dapat dicuri oleh orang lain  

9. Yang menjadi tanggung jawab pengguna layanan 
internet banking terhadap keamanan data adalah . . . 
.  
a. tidak menggunakan sembarang komputer untuk 
mengakses layanan internet banking  
b. menggunakan teknologi pengamanan data  
c. membuat prosedur penggunaan yang dapat 
meminimalisasi risiko pencurian data  
d. melindungi data-data pengguna yang sudah masuk 
ke server  

10. Jaringan yang dapat mencakup sebuah negara 
disebut dengan. . . .  
a. LAN  
b. MAN  

c. WAN  
d. internet 

11. Berikut ini merupakan manfaat dari jaringan 
komputer. kecuali . . . .  
a. dapat berbagi sumber daya  
b. dapat menggunakan data bersama- sama 
c. mempunyai keandalan yang lebih tinggi 
d. kita dapat mengakses data orang tanpa diketahui 

12. Perangkat berikut yang berfungsi untuk 
menghubungkan dua LAN adalah ... 
a. Router  
b. Bridge 
c. Hub  
d. kabel UTP  

13. Perangkat berikut yang berfungsi untuk mengisolasi 
arus data yang datang dari satu LAN dengan yang 
datang dari LAN yang lain adalah . . . .  
a. Router  
b. Bridge 
c. Hub  
d. kabel UTP  

14. Perangkat berikut yang memungkinkan dua buah 
komputer saling berkomunikasi dan mempertukarkan 
data dalam jaringanadalah....  
a. Router  
b. Bridge 
c. Hub  
d. LAN Card  

15. Protokol jaringan yang berfungsi untuk mengirimkan 
dan menerima data ke dan dari media fisik jaringan 
adalah... 
a. Application Layer 
b. Transport Layer  
c. Internet Layer  
d. Network Interface Layer  

16. Bentuk penyusupan yang dilakukan dengan cara 
memalsukan identitas user dikenal dengan istilah . . . .  
a. Spoofing  
b. Scanner  
c. Sniffer  
d. Password cracker 

17. Program yang berfungsi untuk monitor jaringan dan 
menangkap ' data yang melewati jaringan disebut...  
a. Spoofing  
b. Scanner  
c. Sniffer  
d. Password cracker 

18. Teknik pengamanan data yang dilakukan dengan cara 
menyandikan data-data yang dikirim dikenal dengan 
istilah. . . . 
a. Firewall  
b. Kriptografi  
c. Secure Socket Layer 
d. Destructive Devices  

19. Teknik pengamanan data yang dilakukan dengan cara 
memfilter arus komunikasi yang masuk dan keluar 
dikenal dengan istilah . . . .  
a. Firewall  
b. Kriptografi  
c. Secure Socket Layer 
d. Destructive Devices  

20. Cara mengakses interet berikut ini vang 
membutuhkan perangkat yang disebutUTPadalah.... 
a. menggunakan WiFi 



b. melalui jaringan lokal (LAN) 
c. menggunakan tekrnrologi ADSL 
d. menggunakan 3G  

21. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem 
internal adalah . . . . 
a. mudah dipasang  
b. harganya lebih murah 
c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 
d. banyak merek pilihan  

22. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem 
ekstenal adalah . . . . 
a. mudah dipasang  
b. harganya lebih murah 
c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 
d. banyak merek pilihan  

23. Port yang digunakan untuk menghubungkan 
komputer dengan modem eksternaladalah.... 
a. COM1 
b. coM3  
c. USB 
d. dipasang di mainboard komputer 

24. Perangkat lunak berikut digunakan sebagai browser 
adalah . . . . 
a. Windows XP  
b. mIRC 
c. Microsoft Outlook 
d. Internet 

25. Berikut ini adalah ciri-ciri ISP yang akan kita pilih 
kecuali . . . .  
a. memiliki backbone sendiri  
b. akses yang cepat 
c. memiliki proxy  
d. biaya langganan yang mahal 

26. 7. Fitur dari sebuah ISP yang berhubungan dengan 
keamanan data adalah . . . .  
a. backbone sendiri  
b. memiliki bandwidth yang besar 
c. memiliki firewall  
d. memiliki server proxy 

27. Berikut ini adalah yang mempengaruhi kecepatan 
akses sebuah ISP, kecuali... 
a. bandwidth yang lebar 
b. memiliki teknologi kompresi data 
c. memiliki server proxy 
d. memberikan layanan account e-mail yang besar 

28. Berikut ini adalah yang kita masukkan pada saat 
menyetting koneksi ke ISP, kecuali... 
a. nomor IP address komputer kita 
b. user name  
c. password 
d. nomor akses ISP  

29. Aplikasi berikut yang tidak digunakan untuk chatting 
adalah . . . .  
a. ICQ  
b. Yahoo Messenger  
c. mIRC  
d. Internet Explorer  

30. Kelebihan koneksi internet 
menggunakanADSLadalah.... 
a. harga modem murah 
b. dapat digunakan tanpa harus 
diganggu/mengganggu telepon masuk 
c. kecepatan aksesnya lebih tinggi dibandingkan 
dengan 3G 

d. merupakan akses internet bergerak 
31. Secara teoretis, kecepatan akses data menggunakan 

GPRS dapat mencapai kecepatan. . . . 
a. 2,6 mbps  
b. 56 kbps  
c. 115 kbps 
d. 2 mbps 

32. Kelebihan WiBro dibandingkan dengan WiFi adalah 
sebagai berikut, kecuali 
a. tersedia di lebih banyak lokasi 
b. akses dapat dilakukan dari tempat dengan jarak 1 
km dari titik Poin 
c. dapat diakses sambil bergerak dengan kecepatan 
sampai 60 km/iam 
d. kecepatan pengiriman data sampai 512 kbps 

33. Kelebihan dari teknologi 3G dibandingkan dengan 
GPRS adalah sebagai berikut,kecuali... 
a. akses internet lebih cepat 
b. jaringan yang tersedia lebih luas 
c. dapat menggunakan aplikasi Video Call 
d. dapat menggunakan aplikasi Video Conference 

34. Teknologi HSDPA dapat digunakan untuk mendukung 
akses internet dengan menggunakan teknologi . . . . 
a. Wifi 
b. 3G 
c. ADSL 
d. GPRS 

35. Yang berfungsi sebagai pengendali ak ses dalam 
sebuah lokasi hotspot adalah 
a. Access Point 
b. Access Controller 
c. Internet Link 
d. Ethernet Card 

36. Jarak yang masih dapat dijangkau sinyil WiFi dari 
lokasi hotspot adalah . . .  
a. 1km 
b. 2km 
c. 100 m 
d. 25m 

37. Kode yang digunakan untuk membuatsebuah 
halaman web disebut . . . . 
a. HTML 
b. HTTP 
c. www 
d. URL 

38. Format gambar yang banyak digunakan 
diinternetadalah.... 
a. JPEG dan GIF 
b. ]PEG dan bmp 
c. GIF dan bmp 
d. bmp dan pdf 

39. Teks yang berfungsi untuk mengakses file atau 
halaman web lain disebut... 
a. Hyperlink 
b. Protocol 
c. ISP 
d. TIRL 

40. Program yang dibagikan secara gratis di internet dan 
dapat didownload oleh siapasajadisebut.... 
a. shareware 
b. freeware 
c. program bajakan 
d. program versi beta (versi percobaan) 


