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1. Avi tidak melakukan pembunuhan di ruang makan dengan gunting, dengan 
demikian Wisnu yang melakukan pembunuhan di ruang tamu dengan pisau. 
Asumsi apa (saja) yang mendasari argumen di atas? 
I. Pembunuhan dilakukan dengan menggunakan gunting atau menggunakan 

pisau 
II. Pembunuhan dilakukan di ruang makan atau ruang tamu 
III. Pembunuhan dilakukan oleh Avi atau Wisnu 
IV. Pembunuhan dilakukan oleh Avi di ruang makan dengan gunting atau oleh 

Wisnu di ruang tamu dengan pisau 
(A) Hanya I 
(B) Hanya IV 
(C) I dan III 
(D) I, II, dan III 
(E) I, II, III, dan IV 

 
Suatu tata surya terdiri atas satu Bintang dan enam Planet (A, B, C, D, E, dan F) yang 
bergerak mengelilingi bintang tersebut (revolusi). Planet-planet tersebut tunduk atas 
ketentuan berikut ini: 

• Kecuali Planet E dan F, semakin jauh jarak suatu Planet dari bintang, semakin 
besar juga periode revolusinya. 

• Planet B memiliki periode revolusi lebih besar dari Planet A. 
• Planet C berjarak lebih dekat dari bintang dibanding Planet D. 

 
2. Berdasarkan jaraknya terhadap bintang, mana yang bisa merupakan urutan planet-

planet tersebut? 
a. A, E, F, B, D, C 
b. C, D, B, F, A, E 
c. E, A, B, C, D, F 
d. A, D, C, B, E, F 
e. F, E, B, C, D, A 

 
3. Jika periode revolusi Planet B lebih kecil dari Planet C, sementara Planet E dan F 

berada di tengah-tengah, maka: 
a. Periode revolusi Planet A adalah yang terkecil 
b. Planet B adalah planet terdekat dari bintang 
c. Planet C berada pada orbit ke-5 
d. Periode revolusi Planet D lebih kecil dari Planet C 
e. Periode revolusi Planet E lebih besar dari Planet F 
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4. Jika orbit planet E selalu bertetangga dengan planet F dan orbit planet B selalu 
bertetangga dengan planet C, maka berdasarkan jaraknya ke bintang, ada berapa 
urutan susunan planet yang mungkin? 

a. 2 
b. 4 
c. 8 
d. 12 
e. 16 

 
5. Jika susunan planet-planet berdasarkan jaraknya ke bintang adalah A, B, C, D, E, 

F, maka yang mungkin menjadi susunan planet-planet dari yang periode 
revolusinya terkecil sampai terbesar adalah ... 

a. A, B, C, D, E, F 
b. A, B, D, C, E, F 
c. A, E, D, B, C, F 
d. A, F, B, E, C, D 
e. F, E, D, B, C, A 

 
Pada sebuah restoran, ada empat lampu yang dinomori berurutan dari satu hingga empat. 
Lampu ini digunakan untuk memanggil pelayan ketika pesanan mereka telah siap. Pada 
suatu shift ada lima pelayan – Deni, Edi, Felix, Gantar, dan Henki. 
 Untuk memanggil Deni, keempat lampu dinyalakan 
 Untuk memanggil Edi, hanya lampu satu dan dua yang dinyalakan 
 Untuk memanggil Felix, hanya lampu satu yang dinyalakan 
 Untuk memanggil Gantar, lampu satu, tiga, dan empat dinyalakan 
 Untuk memanggil Henki, hanya lampu tiga dan empat yang dinyalakan 
 

6. Jika lampu tiga dan empat dinyalakan, maka siapakah yang mungkin dipanggil? 
I. Deni 
II. Gantar 
III. Henki 

A. hanya I B. hanya III C. I dan III D. II dan III E. I, II, dan III 
 
7. Jika lampu satu tidak dinyalakan, maka siapakah yang mungkin dipanggil? 

IV. Edi 
V. Gantar 
VI. Henki 

A. hanya I B. hanya III C. I dan III D. II dan III E. I, II, dan III 
 

8. Jika lampu tiga menyala dan ada dua lampu yang mati, maka yang dipanggil 
adalah: 
A. Deni B. Edi  C. Felix D. Gantar  E. Henki 
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9. Jika satu dari lima pelayan tersebut sedang dipanggil, maka manakah pasangan 
lampu yang tidak boleh mati? 
A. satu dan dua 
B. satu dan tiga 
C. dua dan tiga 
D. dua dan empat 
E. tiga dan empat 

 
10. Jika lampu empat tidak menyala, maka pernyataan yang pasti benar adalah: 

A. Jika lampu dua tidak menyala, maka Felix sedang dipanggil 
B. Lampu kedua tidak menyala 
C. Jika lampu satu menyala, Deni sedang dipanggil 
D. Jika ada pelayan yang dipanggil, maka lampu pertama menyala 
E. Jika lampu tiga tidak menyala, maka Edi sedang dipanggil 

 


