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Kewirausahaan 
 
 
 

UAS-SMK-TEK-07-01 
Prinsip yang benar bagi para wirausahawan, yaitu 
mengutamakan ... 
A. praktis, baru kemudian prestasi dan prestise 
B. prestise, baru kemudian prestasi 
C. prestise, tanpa prestasi 
D. prestasi, tanpa prestise 
E. prestasi, baru kemudian prestise 
 

UAS-SMK-TEK-07-02 
Kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di 
hadapan publik dinamakan ... 
A. orasi 
B. public speaking 
C. komunikasi. 
D. oratos 
E. agiator 
 

UAS-SMK-TEK-07-03 
Menurut Bygrave, uang bukanlah sebagai tujuan 
wirausahawan, tetapi uang dianggap sebagai ... 
A. ukuran kesuksesan bisnisnya 
B. motivasi dalam bisnis 
C. bayaran atas usaha yang dilakukan 
D. sesuatu yang harus didapatkan 
E. modal usaha 
 

UAS-SMK-TEK-07-04 
Prestati dapat diartikan di antaranya ... 
A. mengembangkan sikap mental wirausaha 
B. mempertahankan keberhasilan 
C. keinginan untuk maju tanpa harus berusaha 
D. cepat puas pada suatu keberhasilan 
E. selalu ingin maju dan tidak puas terhadap apa yang 

telah dilakukan 
 

UAS-SMK-TEK-07-05 
Orang yang menyukai pekerjaannya akan mendapat 
kepuasan tersendiri. Sebaliknya, pekerjaan yang kurang 
disenanginya akan mengurangi kepuasan. Pendapat ini 
dikemukakan oleh ... 
A. Zimmerer 
B. F.W. Taylor 
C. Abraham Maslow 
D. Atesuma 
E. Herzberg 
 

UAS-SMK-TEK-07-06 
Suatu yang dapat dikerjakan dengan berdaya guna dan 
dapat diselesaikan dengan cepat, hemat, dan selamat 
disebut ... 
A. efisien 
B. kreatif 
C. efektif 
D. produktif 
E. prestatif 

UAS-SMK-TEK-07-07 
Makan, minum, istirahat, dan tidur merupakan bentuk 
kebutuhan ... 
A. penghargaan  
B. rasa aman 
C. biologis 
D. fisikologis 
E. aktulisasi diri 
 

UAS-SMK-TEK-07-08 
Watak-watak atau ciri-ciri karakteristik prestatif dari 
kepemimpinan adalah sebagai berikut, kecuali ...  
A. inovatif, kreatif, dan fleksibel  
B. menanggapi kritik  
C. menanggapi saran-saran  
D. dapat bergaul dengan orang lain  
E. bertingkah laku sebagai pemimpin  
 

UAS-SMK-TEK-07-09 
Perbandingan yang terbaik antara input dan output 
disebut ... 
A. efektif 
B. efisien  
C. produktivitas 
D. kreatif 
E. prestatif 
 

UAS-SMK-TEK-07-10 
Wirausahawan yang memiliki keahlian dalam bidang 
penyaluran dan mengumpulkan dana yang bergerak 
dalam pasar uang dan modal adalah jenis wirausa-
hawan ... 
A. manajer 
B. uang  
C. vak 
D. engineer 
E. bisnis 
 

UAS-SMK-TEK-07-11 
Melakukan promosi, pasang spanduk, menyebar 
brosur, pasang iklan, dan pemberian diskon adalah 
termasuk pelayanan prima berdasarkan konsep ... 
A. action (tindakan) 
B. attitude (pelayanan sikap) 
C. attention (perhatian). 
D. buying (pembelian) 
E. selling (penjualan) I  
 

UAS-SMK-TEK-07-12 
Istilah perbankan untuk nasabah penerima kredit 
adalah ... 
A. kreditur 
B. teller 
C. deposit  
D. debitur 
E. investor 



UAS-SMK-TEK-07-13 
Kegiatan-kegiatan usaha atau bisnis yang dapat 
dibiayai melalui kredit investasi kecil ialah ... 
A. pendirian industri otomotif 
B. pendirian assembling sepeda motor 
C. pendirian home industri 
D. perluasan jaringan internet 
E. pendirian gedung pemerintah 
 

UAS-SMK-TEK-07-14 
Aspek penting yang digunakan dalam mempelajari seni 
menjual adalah ... 
A. seni membina hubungan baik dengan pelanggan 
B. seni mencari pelanggan 
C. seni mencari dan membina pelanggan 
D. seni menata barang, 
E. seni menawarkan barang 
 

UAS-SMK-TEK-07-15 
Kredit modal kerja permanen digunakan untuk 
membiayai barang-barang modal dan keperluan kerja, 
misalnya ... 
A. perluasan usaha 
B. membangun pabrik 
C. membeli bahan pembantu 
D. membeli komputer 
E. memodernisasi perusahaan 
 

UAS-SMK-TEK-07-16 
Kredit investrasi bersifat produktif karena ... 
A. menghasilkan barang 
B. menghasilkan jasa 
C. memproduksi barang baru 
D. menghasilkan barang dan jasa 
E. dipergunakan untuk perbaikan atau penambahan 

barang-barang modal dalam rangka meningkatkan 
produktivitas 

 
UAS-SMK-TEK-07-17 

Wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang 
yang mengorganisir faktor-faktor produksi, alam, 
tenaga, modal nonskill untuk tujuan berproduksi, hal 
tersebut menurut ...  
A. pandangan seorang psikologis 
B. pandangan seorang birokrat 
C. pandangan seorang bisnisman 
D. pandangan seorang ekonom 
E. pandangan seorang pemodal 
 

UAS-SMK-TEK-07-18 
Seorang wirausaha memiliki pengertian terhadap 
bisnisnya sangat tinggi, terkadang mengorbankan 
kepentingan keluarga untuk sementara, masuk dalam 
karakteristik ... 
A. doers 
B. decisiveness 
C. dream 
D. dedication 
E. details 
 
 
 
 

UAS-SMK-TEK-07-19 
Mereka yang mempunyai keahlian khusus dalam 
bidang produksi tertentu disebut ... 
A. wirausaha vak 
B. wirausaha uang 
C. wirausaha manajer 
D. wirausaha bisnis 
E. wirausaha social engineer 
 

UAS-SMK-TEK-07-20 
Keterbukaan pada pengalaman, independen dalam 
pertimbangan, pemikiran, dan tindakan adalah sebagai 
ciri manusia kreatif ... 
A. Conny Semiawan  
B. Edward de Benp 
C. A. Roe 
D. Wislow 
E. Carol Konsey Goman 
 

UAS-SMK-TEK-07-21 
Proses penyampaian pesan oleh seorang komunikator 
kepada komunikan dengan menggunakan alat sebagai 
media dinamakan ... 
A. komunikasi linear 
B. komunikasi primer 
C. komunikasi sekunder 
D. komunikasi sirkuler 
E. komunikasi langsung 
 

UAS-SMK-TEK-07-22 
Hal yang paling pokok sebagai persyaratan public 
speaking ialah ... 
A. ekspresi 
B. performance 
C. penguasaan materi informasi 
D. intonasi kata/kalimat 
E. fashion 
 

UAS-SMK-TEK-07-23 
Empat sisi potensial yang dimiliki untuk maju menurut 
Stephen Covey, kecuali ... 
A. self awareness 
B. self condevence  
C. conscience 
D. independent will 
E. creative imagination 
 

UAS-SMK-TEK-07-24 
Produksi yang mengacu pada kegiatan penggalian 
sumber yang tersedia di bumi disebut produksi ... 
A. primer 
B. sekunder 
C. ekstratif 
D. agraris 
E. tersier 
 



UAS-SMK-TEK-07-25 
Setelah merenungkan hal-hal yang menjadi tujuan 
hidup, seorang siswa kemudian melakukan ... 
A. menyusun jadwal kegiatan belajar 
B. membiasakan diri belajar 
C. melatih kedisiplinan diri 
D. membuat perencanaan belajar 
E. merumuskan tujuan secara operasional 
 

UAS-SMK-TEK-07-26 
Menetapkan dan menentukan proses pemberian 
perintah-perintah mulai melaksanakan operasi produksi 
disebut ... 
A. follow up 
B. disfatching 
C. scheduling 
D. routing 
E. coordinating 
 

UAS-SMK-TEK-07-27 
Suatu tes yang tujuannya untuk mengukur kesang-
gupan atau bakat dari calon tenaga kerja dinamakan ... 
A. intelligence test  
B. personality test 
C. aptitude test 
D. achievement test 
E. IQ dan SQ test 
 

UAS-SMK-TEK-07-28 
Analisa jabatan yang tujuannya untuk menentukan 
syarat-syarat kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan 
ialah ... 
A. job analysis for method improvement 
B. job analysis for setting rate 
C. job analysis for personal specification 
D. job analysis for training purpose 
E. job analysis for promotion 
 

UAS-SMK-TEK-07-29 
Kekayaan alam yang terus-menerus dibutuhkan untuk 
menjalankan perusahaan yang dapat memberikan jasa 
dalam jangka yang lama adalah ... 
A. modal barang 
B. modal investasi 
C. modal jasa 
D. modal lancar 
E. modal 
 

UAS-SMK-TEK-07-30 
Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 
kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 
merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 
dan mendistribusikan barang atau jasa yang 
memuaskan kebutuhan.  
Hal tersebut dikemukakan oleh ... 
A. D.W. Foster 
B. Philip Ketler  
C. Wiliam J. Stanton 
D. Ating Tedjasutisna 
E. Paul Charlop 
 
 
 

UAS-SMK-TEK-07-31 
Suatu proses membagi-bagi suatu pasar yang heterogen 
ke dalam kelompok yang memiliki ciri-ciri dan sifat-
sifat yang homogen adalah ...  
A. marketing mix 
B. market segmentation 
C. black market  
D. target market  
E. marketing strategic 
 

UAS-SMK-TEK-07-32 
Salah satu jabatan pekerja yang tugasnya memelihara, 
dan menjaga kebersihan mesin-mesin dan lingkungan 
tempat bekerja disebut ... 
A. repay boss  
B. speed boss  
C. inspector  
D. gang boss  
E. big boss  
 

UAS-SMK-TEK-07-33 
Pelayanan yang baik kepada calon pembeli/pelanggan 
agar pelanggan mendapat kepuasan adalah bentuk ... 
A. pelayanan purna jual  
B. pelayanan prima  
C. pelayanan kolektif  
D. pelayanan publik  
E. pelayanan pra penjualan 
 

UAS-SMK-TEK-07-34 
Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan 
yang menggambarkan semua unsur relevan, baik 
internal maupun eksternal mengenai usaha atau proyek 
baru ialah ...  
A. file 
B. proposal .usaha  
C. rencana usaha  
D. draft proposal  
E. aspek umum proposal 
 

UAS-SMK-TEK-07-35 
Batasan usaha kecil dan menengah yang kegiatan 
usahanya dengan hasil total Rp 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) maksimal dalam satu tahun adalah 
menurut ... 
A. Bank Indonesia  
B. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995  
C. Departemen Perindustrian  
D. Batasan UKM di Amerika  
E. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 
 
 



ESSAY 
 

UAS-SMK-TEK-07-36 
Jelaskan perbedaan ciri marketing traditional dengan 
marketing modern 
 

UAS-SMK-TEK-07-37 
Sebutkan 4 (empat) faktor kritis dalam penyusunan 
Proposal Usaha! 
 

UAS-SMK-TEK-07-38 
Mengapa kradit modal kerja termasuk dalam kredit 
ekspolitasi? Jelaskan! 
 

UAS-SMK-TEK-07-39 
Sebutkan 5 (lima) manfaat atas perencanaan usaha! 
 

UAS-SMK-TEK-07-40 
Jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 
menjadi seorang public speaking! 
 
 


