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CONTOH SOAL TEORI  KEJURUAN  
KOMPETENSI KEAHLIAN : TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK  

 
 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang ( X ) pada huruf A, B, C, D  atau E 
pada lembar jawaban yang disediakan  ! 

 
1. Sebuah motor listrik dengan name plate pada bodinya sebagai berikut : 

- Tegangan : 220/380 Volt - Kuat Arus Listrik : 9.,9 A 
 - Daya : 1/0,75 kWatt - Frekuensi : 60 Hz 
 - Putaran motor : 5000/4000 Rpm 
Dari data name plate motor listrik, yang tidak termasuk dalam besaran turunan adalah …. 
a. Daya c. putaran motor  e. tegangan 
b. kuat arus listrik d. frekuensi 
 

2. Seorang siswa sedang menggunakan solder pada tegangan 220 V yang menghasilkan arus listrik 6 A. Solder 
tersebut dipakai selama ½ jam. Maka besarnya daya listrik yang mengalir dari solder tersebut adalah .... 
a. 660 Watt  c. 1320 Watt e. 6600 Watt 
b. 880 Watt  d. 2640 Watt 
 

3. Sebuah balok kayu diangkat dengan menggunakan tenaga pneumatic sebanyak 3kali, F1 pada angkutan 
pertama 100 N, F2 pada angkutan kedua 150 N, F3 pada angkutan ketiga 200 N. Maka besarnya total Usaha 
yang dilakukan oleh pneumatic untuk memindahkan balok tersebut pada ketinggian 6 meter adalah...... 
a. 4500 j     c. 2700 j    e. 450 j 
b. 3600 j     d. 800 j 
 

4. Sebuah mesin pemanas air ketika dipanaskan menunjukkan angka 150 C pada skala thermometer celcius. 
Angka yang ditunjukkan dalam skala derajat Kelvin adalah .... 
a. 12 K     c. 50 K     e. 423 K 
b. 43 K     d. 136,5 K 
 

5. Empat buah bola kecil bermuatan listrik A, B, C, dan D terletak pada garis lurus. A menolak B, B menarik C 
dan C menolak D. Jika muatan B positif, maka bola D bermuatan … 
a. netral     c. negatif    e. semua jawaban benar 
b. positif    d. tidak bermuatan 
 
 
 
 

6.                                                    Dari gambar di samping maka besarnya I4 adalah….. 
 
 

a. 14 Ampere    c. 10 Ampere 
b. 12 Ampere    d. 8 Ampere    e. 6 Ampere 
 

7. Bila mana rangkaian hambatan di bawah ini diberi sumber arus searah = 60 Volt, maka arus yang mengalir 
pada ampere meter sebesar …. 

 
a. 3 Ampere    c. 2 Ampere    e. 1 Ampere 
b. 2,5 Ampere    d. 1,5 Ampere 
 

8. Kalor yang diperlukan untuk mencairkan 100 bunga es dari suatu freezer (kalor lebur = 80 kal/gram) pada suhu 
0 oC adalah... 
a. 8000 Kalori    c. 80 Kalori    e. 8 kalori 
b. 180 kalori    d. 20 kalori 
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9. Menurut PUIL 2000 ukuran penampang minimal hantaran pentanahan tembaga tanpa pelindung mekanis pada 
instalasi listrik adalah ... 
a. 10 mm2     c. 4,0 mm2    e. 1,5 mm2 
b. 6,0 mm2     d. 2,5 mm2 
 

10. Pada gambar dibawah ini ini bila sakelar S ditutup, maka kutub utara (U) jarum kompas berputar menuju kea 
rah….. 
a. Timur    
b. Selatan   
c. Barat 
d. Atas 
e. Bawah 
 
  

11. Jenis kabel yang banyak digunakan pada instalasi lampu pengatur lalu lintas adalah… 
a. NYAF dan NYSY   c. NYA     e. NYM dan NYMHY 
b. NYY dan NYFGbY  d. NYA dan NYYHY 
 
 

12. Rangkaian pengukuran tegangan pada lampu B adalah … 
a.       c.     e.  
 
 
 
 
 
b.     d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
13. pada gambar rangkaian di samping, jumlah penghantar pada titik A adalah … 

a. tiga penghantar 
b. empat penghantar 
c. lima penghantar 
d. enam penghantar 
e. tujuh penghantar  

 
14. Rangkaian kapasitor akan langsung berputar jika dirangkai seperti gambar …
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15. Rangkaian pengukuran Arus Searah ditunjukkan seperti gambar … 
a.     c.    e.  
 
 
 
 
 
b.     d.  
 
 
 
 
 

16. Alat yang digunakan untuk mengamankan manusia terhadap bahaya sentuh dari suatu instalasi listrik adalah 
..... 
a. Circuit Breaker    c. Air Circuit Breaker  e. Ear Leakage Circuit Breaker 
b. Magnetic Circuit Breaker   d. Oil Circuit Breaker 
 

17. Bahan Elemen pemanas yang biasa digunakan untuk alat pemanas rumah tangga adalah … 
a. alumunium    c. Kawat Nikelin   e. Platinum 
b. tembaga    d. besi 
 

18. Setrika listrik yang dihubungkan ke sumber tegangan makin lama makin bertambah panas sampai kepada 
suhu tertentu kemudian mengalami penurunan panas , bagian setrika listrik tersebut yang berfungsi sebagai 
pengatur panas disebut... 
a. Thermo meter    c. Element pemanas   e. Lampu indicator 
b. Thermostart    d. saklar 
 

19. Syarat untuk bahan pengkait tabung neon tahan terhadap panas dan dingin (cuaca) maka bahan tersebut 
adalah .. 
a. tembaga     c. kertas    e. kawat 
b. polyster     d. plastic 
 

20. Gambar berikut adalah cara mengoperasikan motor induksi 3 fasa dengan menggunakan … 
a. Saklar SPST       
b. Saklar DPDT  
c. Saklar TPDT 
d. Saklar TPST 
e. Saklar SPDT 
 
 
 

21. Sumber listrik yang terdapat pada rumah, kantor dan lain-lain berasal dari jaringan 
PLN, terpasang alat ukur yang menghubungkan aliran arus dari jaringan PLN ke 
instalasi , alat ukur tersebut berfungsi untuk mengukur...... 
a. daya listrik    c. arus listrik    e. energi listrik 
b. tahanan listrik    d. frekuensi 
 
 

22. Gambar dibawah ini adalah rangkaian control dua motor yang bekerja secara 
berurutan. Agar rangkaian berfungsi, kontak pada A adalah ….  
a. NO K1         
b. NC K1  
c. NC K2 
d. NC S2 
e. NO K2 
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23. Peralatan kendali yang berfungsi mengamankan motor dari kerusakan akibat beban 
lebih diperlukan.... 
a. TOR     c. Kontaktor    e. Tacho Meter 
b. Push Button    d. Magger 
 

24. Untuk menentukan putaran medan stator digunakan rumus … 
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25. Pada motor listrik yang sudah selesai digulung, untuk mengetes tahanan isolasi antar 

kumparan dan antara kumparan dan bodi digunakan .... 
a. Voltmeter     c. Multitester    e. Earth tester 
b. Amperemeter    d. Megger 
 

26. Untuk mengetahui hasil lilitan rotor yang telah diperbaiki, diperiksa dengan 
menggunakan alat .... 
a. Megger      c. Fase    e. Growler 
b. Test pen     d. Multi tester 

27. Rangkaian pengendali (kontrol) motor, apabila tombol on ditekan, rangkain bekerja 
lalu bergetar, maka kontak bantu 
a. NO terhubung seri dengan tombol off 
b. NO terhubung parallel dengan tombol on 
c. NC terhubung seri dengan tombol on 
d. NO terhubung parallel dengan tombol on dan off 
e. NO terhubung seri dengan tombol on 
 

28. Ujung-ujung kumparan motor Dahlander, pada terminalnya ditandai dengan kode... 
a. U1-U2, Z1-Z1, D1-D2   c. U1-U2, V1-V2, W1-W2  e. 1U-2U, 1V-2V, 1W-2W 
b. A1-A2, B1-B2, D1-D2   d. U-Y, V-X, W-Z 
 

29. Fungsi dari CPU-PLC adalah …. 
a  menyimpan sistem operasi dan data pemakai 
b. modul rangkaian yang digunakan untuk menyesuaikan sinyal pada peralatan luar 
c. Pensuplai daya yang digunakan untuk kerja PLC 
d. mengeksekusi program, memproses sinyal input/ output, dan mengkomunikasikan    
    dengan peralatan luar 
e. memberikan sinyal kepada PLC 
 

30. Menurut PUIL Panel harus dipasang sakelar apabila: 
a. Saluran sama dengan atau 50 A per fasa 
b. Saluran dihubungkan 1 (Satu) kotak yang masing-masing memiliki KHA nominal 
    lebih dari 16 Ampere 
c. Saluran mendistribusikan daya kepada dua motor atau lebih yang memiliki daya 
    lebih dari 1,5 KW dari peralatan listrik tegangan rendah. 
d. Semua jawaban benar 
e. Semua jawaban salah 
 

31. Gambar disamping merupakan diagram dari … 
a. Gambar diagram kontak dari rangkaian kontaktor dengan overload 
b. Gambar diagram kontak dari rangkaian kontaktor dengan counter 
c. Gambar diagram kontak dari rangkaian kontaktor dengan termorelai 
d. Gambar diagram kontak dari rangkaian kontaktor dengan ELCB 
e. Gambar diagram kontak dari rangkaian kontaktor dengan timer 
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32. Tujuan perawatan adalah seperti pernyataan di bawah ini, kecuali …. 
a. Untuk memperpanjang usia pakai peralatan 
b. Untuk menjamin daya guna dan hasil guna 
c. Untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan peralatan 
d. Untuk meningkatkan hasil produksi 
e. Untuk mengoptimalkan peralatan 
 

33.                                             Gambar disamping merupakan diagram gambar 
                                             dari motor … 
 
 
a. Motor start kapasitor    d. Motor Fasa Belah 
b. Motor running kapasitor    e. Motor Universal 
c. Motor Start-Running Kapasitor 
 

34. Peralatan penunjang yang digunakan dalam sistem kendali PLC, tetapi bukan 
merupakan bagian dari sistem secara nyata yang tidak berkait dengan aktifitas 
pegendalian contohnya … 
a. Software ladder contohnya CX Programer 
b. Limit Switch 
c. Magnetic Contactor 
d. Motor AC 
e. Proxymity Switch 
 

35. Kegunaan dari transistor adalah … 
a. Sebagai pengontrol penyerah tegangan AC 
b. sebagai penguat dan sebagai switch yang disebut Switch Statis. 
c. mengontrol tegangan arus bolak-balik 
d. Sebagai penyerah (rectifier) 
e. sebagai alat pengendali (pengontrol) yang mengalirkan arus dari dua arah 
 

36. CPU PLC mempunyai name plate tertulis Omron CPM 2A 20 CDR. A. Hal ini berarti …. 
a. PLC mempunyai CPU dengan 2 input points 
b. PLC mempunyai CPU dengan 20 internal pelay 
c. PLC mempunyai 12 points input dan 8 points output 
d. PLC mempunyai 8 points input dan 12 points output 
e. PLC mempunyai CPU dengan 20 output points 
 

37. Perhatikan gambar Leader Diagram disamping. Perintah                                           
penulisan yang benar dengan menggunakan kode                                          
Mneumonik adalah ….  

 
 
 
a.      c.     e.  
 
 
 
 
 
 
 
b.     d.  
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38.                            Kedok pengaman seperti gambar disamping, dapat melindungi fungsi anggota  
                                    tubuh manusia terutama …. 

a. thermostat  c. bimetal  e. kontaktor 
b. kawat nikelin  d. elemen mika 

 
39. Agar hasil diagnosa dan pencarian kesalahan dapat lebih cepat dan tepat, diperlukan pengetahuan tentang 

peralatan yang didiagnosa, antara lain …. 
a. spesifikasi peralatan   c. cara kerja peralatan   e. type peralatan 
b. jenis peralatan    d. merk peralatan 
 

40. Pengatur panas pada seterika listrik adalah memanfaatkan kerja …. 
a. rotary switch    c. bimetal    e. kontaktor 
b. nikelin     d. timer 

 
 
       


