No
SOAL
1 Setelah lulus SMA, Arsyaila ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi
dengan jurusan yang sesuai dengan cita-citanya. Akan tetapi pada saat yang
bersamaan, ayahnya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan.
Sementara itu, ada temannya yang sudah bekerja di toko dekat tempat tinggalnya
dan mengajak untuk turut bekerja di tempat tersebut. Dua hari yang lalu,
pamannya yang bekerja di perusahaan garmen menawari bekerja sebagai tenaga
administrasi.
Berdasarkan kasus di atas, langkah paling tepat yang dilakukan Arsyaila adalah...
.
2

Sejak ada perusahaan air minum yang mengeksploitasi dan menjual air mineral
ratusan bahkan ribuan galon per hari, lahan pertanian di sekitar tempat tersebut
sering mengalami kekeringan. Hal ini berdampak kepada penurunan hasil
pertanian dan penghasilan masyarakat di daerah tersebut.
Untuk menghindari masalah tersebut terulang di daerah lain, cara yang dapat
dilakukan adalah… .
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Keberadaan usaha dagang berbasis aplikasi (online) semakin berkembang pesat.
Hal ini sangat berpengaruh kepada perilaku konsumen maupun produsen. Bagi
konsumen cukup dengan melihat contoh barang dan harga yang ada di internet,
maka langsung dapat memesan barang yang diinginkan tanpa harus pergi ke
pasar atau toko. Akan tetapi konsumen harus hati-hati sebelum melakukan
transaksi agar tidak terjadi kerugian.

A
Meminjam uang
ke bank untuk
biaya kuliah
sekaligus
pengobatan
ayahnya dengan
jaminan harta
milik orang
tuanya

B
Bekerja di toko
agar memperoleh
gaji yang dapat
membantu
pengobatan
ayahnya dan
menabung untuk
kuliah tahun
depan

masyarakat
melakukan unjuk
rasa kepada
perusahaan air
minum tersebut
agar segera
menutup
perusahaan
mengecek
keberadaan kios
atau toko secara
riil sebelum
memesan
barang/jasa

pemerintah
menutup
perusahaan air
minum tersebut
sampai
kebutuhan lahan
pertanian akan
air tercukupi
memesan barang
/jasa dengan cara
transfer uang
melalui bank
yang terpercaya

masyarakat tidak
diberi peran
penting dalam

pemerintah akan
memonopoli
faktor produksi

Untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi, maka cara terbaik yang dapat
dilakukan konsumen adalah… .
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Sistem ekonomi campuran memberi kebebasan kepada setiap pelaku kegiatan
ekonomi dalam berusaha dengan melihat peraturan-peraturan yang ditetapkan
oleh pemerintah. Cabang-cabang vital dalam ekonomi dikuasai oleh pemerintah

C
Melupakan niat
kuliah dan
memilih bekerja
agar dapat
membantu
mencari biaya
untuk
pengobatan
ayahnya sampai
sembuh
seluruh petani
bekerja sama
mendatangkan
air dari daerah
lain untuk
mengairi lahan
yang kekeringan

D
Bekerja di
perusahaan
garmen karena
akan
mendapatkan gaji
lebih besar
dibandingkan di
toko walaupun
jauh dari rumah

E
Berusaha untuk
tetap kuliah
walaupun orang
tua tidak sanggup
membiayai
dengan cara
meminta bantuan
paman

dalam jangka
panjang
pemerintah
melakukan
pemetaan
wilayah agar
jelas peruntukan
dan manfaatnya
mencari
mengajak
testimoni
produsen untuk
konsumen yang
bertemu sebelum
sudah melakukan melakukan
transaksi dengan transaksi jual beli
produsen
barang/jasa
tersebut

masyarakat,
pemerintah, dan
pihak perusahaan
melakukan
musyawarah
untuk mencari
solusi terbaik

agar pemerintah
dapat menguasai
semua faktor

agar pemerintah
dapat bekerjasama
dengan swasta

memberi hak
istimewa kepada
kelompok

mengajak kerja
sama para
konsumen yang
ingin membeli
barang dari
produsen tersebut

agar tidak terjadi monopoli oleh suatu kelompok.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, tujuan sistem ekonomi campuran adalah ... .
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Kegiatan pelaku ekonomi:
(1) Membeli barang dan jasa untuk kegiatan produksi
(2) Menyiapkan gaji bulanan untuk karyawan
(3) Menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan permintaan pasar
(4) Menerima sewa tempat yang digunakan untuk usaha produksi
(5) Menyediakan faktor-faktor produksi sebagai input produksi barang dan/atau
jasa

meningkatkan
kepemilikan
faktor produksi

dalam
peningkatan
perekonomian

produksi demi
kesejahteraan
masyarakat

tertentu dalam
mengelola faktor
produksi

dalam mengelola
faktor produksi

(1), (2), dan (3)

(1), (3), dan (5)

(2), (3), dan (4)

(2), (3), dan (5)

(3), (4), dan (5)

Masyarakat luar
negeri menjual
barang dan jasa
kepada RTK,
sehingga RTK
melakukan
pembayaran
kepada
masyarakat luar
negeri

Masyarakat luar
negeri menjual
faktor-faktor
produksi kepada
RTK, sehingga
RTK melakukan
pembayaran
kepada
masyarakat luar
negeri

RTK menjual
barang dan jasa
kepada
masyarakat luar
negeri, sehingga
masyarakat luar
negeri
melakukan
pembayaran
kepada RTK

RTK menjual
faktor-faktor
produksi kepada
masyarakat luar
negeri, sehingga
masyarakat luar
negeri melakukan
pembayaran
kepada RTK

Masyarakat luar
negeri membeli
barang dan jasa
dari RTK,
sehingga RTK
memperoleh
pembayaran dari
masyarakat luar
negeri

Elastis

Inelastis

Elastis uniter

Elastis Sempurna

Inelastis
Sempurna

(35, 45)

(40, 30)

(45, 35)

(60, 10)

(60, 20)

Kegiatan di atas yang dilakukan oleh produsen adalah ...
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Perhatikan bagan arus barang/jasa di bawah ini.

Berdasarkan bagan di atas, arus nomor 2 dan 4 menunjukkan ... .
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Pada saat harga suatu barang Rp6.000.000,00 per ton jumlah permintaannya
sebanyak 1.500 ton. Setelah harganya naik menjadi Rp8.000.000,00 per ton,
ternyata jumlah permintaan berubah menjadi 1.400 ton.
Berdasarkan uraian di atas, jenis elastisitas permintaan yang terjadi termasuk... .
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Pada saat Qd = -P + 80 terjadi perubahan harga barang dari Rp20,00 menjadi
Rp40,00 sehingga jumlah penawaran berubah dari 10 unit menjadi 30 unit.
Berdasarkan data tersebut, maka titik keseimbangan yang terjadi adalah … .
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Di kompleks pertokoan Plaza Mutiara terdapat 3 toko yang menyediakan jasa
foto copy dengan harga yang berbeda. Di toko Prisma Rp125,00 per lembar, di
toko Limas Rp150,00 per lembar, dan di toko Persegi Rp200,00 per lembar.
Walaupun perbedaannya tidak terlalu besar, ternyata mengakibatkan jasa foto
copy di toko Prisma lebih banyak konsumennya.
Langkah paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah… .
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Data pendapatan negara Hastina (dalam jutaan rupiah):
 Produk Domestik Bruto
970.000,00
 Produk warga negara asing di dalam negeri
95.000,00
 Produk warga negara di luar negeri
85.000,00
 Penyusutan
55.000,00
 Pajak langsung
3.000,00
 Pajak tidak langsung
2.500,00
 Pajak perseroan
750,00
 Asuransi
100,00
 Jaminan sosial
150,00
 Dana Pensiun
1.500,00
 Bunga Utang
900,00
 Subsidi
500,00
 Transfer Payment
750,00
 Laba ditahan
500,00
 Iuran pensiun
250,00
Berdasarkan data di atas, nilai Disposable Income negara Hastina adalah … .
Tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk Negara Dunia dalam 5 tahun:

Pemilik toko
Limas dan toko
Persegi harus
belajar kepada
pemilik toko
Prisma agar
mampu
menetapkan jasa
foto copy dengan
harga yang sama
supaya samasama laku

Pemilik toko
Persegi mencari
alternatif usaha
dan berhenti
menjual jasa foto
copy karena akan
kalah bersaing
dengan kedua
pemilik toko lain
yang harganya
lebih murah

Seluruh pemilik
toko harus
membuat
kesepakatan
untuk menjual
jasa foto copy
dengan harga
seperti di toko
Persegi agar
mendapatkan
keuntungan
dengan jumlah
yang sama

Pemilik toko
Prisma dan toko
Limas harus
belajar kepada
pemilik toko
Persegi agar
mampu menjual
jasa foto copy
seperti di toko
tersebut supaya
dapat untung
lebih besar

Setiap pemilik
toko harus
mengevaluasi
kembali harga
jual jasa foto copy
untuk kemudian
dijadikan sebagai
dasar menentukan
harga jual yang
paling
menguntungkan

Rp960 milliar

Rp905 milliar

Rp904,4 milliar

Rp902,5 milliar

Rp901,4 milliar

3,26%

1,75%

1,65%

1,57%

1,10%

Apabila tahun 2016 sebagai tahun dasar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun
2017 sebesar …
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Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, negara Angkasa Luas mengalami
peningkatan jumlah pengangguran yang berdampak kepada aspek sosial dan
ekonomi seperti berikut ini:
(1) tindak kriminalitas mengalami peningkatan
(2) pendapatan masyarakat mengalami penurunan
(3) penderita gizi buruk bertambah
(4) pajak yang diterima negara menurun
(5) ketidakstabilan politik dan keamanan

(1), (2), dan (3)

(1), (2), dan (4)

(1), (2), dan (5)

(1), (3), dan (4)

(1), (3), dan (5)

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk dampak pengangguran dilihat
dari aspek sosial adalah ... .
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Berikut ini indeks penerimaan petani pada tahun 2016 sebagai berikut:
 Antara …………………. 120 %

Antara, Bantara, Antara, Dantara, Dantara, Antara, Dantara, Antara,
Cantara, Dantara, Cantara, Bantara, Bantara, Cantara, Cantara, Eantara,

Dantara, Bantara,
Cantara, Antara,






Bantara.………………... 118 %
Cantara ..………………. 117 %
Dantara..……………….. 121 %
Eantara.………………… 119 %

Eantara

Eantara

Eantara

Bantara

Eantara

Berikut ini yang merupakan dampak negatif inflasi terhadap perekonomian
adalah… .

Kenaikan hargaharga ketika
terjadi inflasi
akan menaikkan
daya beli
masyarakat

Masyarakat yang
berpenghasilan
tetap akan
merasakan
pendapatan riil
semakin turun

Adanya inflasi
mengakibatkan
para pedagang
untung karena
harga-harga naik

Kenaikan harga
kebutuhan pokok
dapat
meningkatkan
investasi pada
bidang tersebut

Dengan adanya
inflasi, negara
dapat menaikan
pajak dari
komoditas yang
harganya naik

Pada saat terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan sehingga
harga-harga pada umumnya mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kemudian
pemerintah melalui bank sentral berusaha mengatasinya dengan menaikkan suku
bunga baik bunga tabungan maupun bunga pinjaman.

Mempermudah
pemberian kredit
dengan Easy
Money Policy

Menarik uang
yang beredar di
masyarakat
diganti dengan
barang

Menurunkan
tingkat suku
bunga bank baik
pinjaman
maupun
simpanan

Bank sentral
membeli kembali
surat berharga
yang beredar
dimasyarakat

Menginstruksikan
agar bank umum
meningkatkan
cadangan kas

Berdasarkan data di atas, urutan negara dengan tingkat kesejahteraan dari
tertinggi ke terendah adalah … .
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Setiap negara berusaha menyetabilkan perekonomiannya dengan cara menekan
laju inflasi supaya tidak semakin tinggi.

Apabila kebijakan tersebut tidak mampu mengatasi inflasi, maka kebijakan
moneter yang dapat dilakukan adalah… .
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Banyak sekali masalah yang dihadapi pemerintah dalam bidang perekonomian,
di antaranya pengangguran. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah
mengatur dan mengelola APBN yang disusun setiap tahun. Hal ini berhubungan
dengan penerapan kebijakan fiskal
Di bawah ini yang merupakan kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran
yang paling tepat adalah… .

menjual berbagai
kebutuhan pokok
masyarakat
dengan harga
yang terjangkau

membebaskan
para
pengangguran
dari berbagai
pungutan
termasuk pajak
penghasilan

meningkatkan
penerimaan
negara untuk
membiayai
pendirian
lapangan
pekerjaan baru

meningkatkan
belanja negara
berupa subsidi
untuk pengusaha
yang menerima
pegawai baru

belanja negara
yang dialokasikan
untuk membiayai
proyek padat
karya
ditingkatkan
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Tabel APBN 2017 suatu negara

anggaran negara
tersebut
mengalami

anggaran negara
pada tahun
tersebut

pada tahun 2017
negara tersebut
mengalami

pada tahun 2017
negara tersebut
mengalami

negara tersebut
pada tahun 2017
mengalami defisit

surplus sehingga
pemerintah akan
mengambil
kebijakan dengan
cara menjual aset
(kekayaan)
negara

mengalami
defisit sehingga
pemerintah akan
mengambil
kebijakan dengan
cara menambah
utang negara

defisit sehingga
pemerintah akan
mengambil
kebijakan
dengan cara
membayar
pinjaman kepada
negara lain

surplus sehingga
pemerintah akan
mengambil
kebijakan dengan
cara memberi
pinjaman kepada
negara lain

sehingga
pemerintah akan
mengambil
kebijakan
membeli kembali
surat utang milik
negara

PBB terutang
Pak Zainul lebih
besar
Rp160.500,00
dibandingkan
PBB terutang
Pak Arief

Pak Zainul
memiliki PBB
terutang
Rp203.000,00
sementara Pak
Arief
Rp363.500,00

PBB terutang
Pak Zainul lebih
besar
Rp172.500,00
dibandingkan
PBB terutang
Pak Areif

Pak Zainul
memiliki PBB
terutang
Rp387.500,00
sementara Pak
Arief
Rp215.000,00

PBB terutang Pak
Zainul lebih besar
dikarenakan
beliau tinggal di
perkotaan

Importir beras
asing akan
melakukan kerja
sama dengan
produsen lokal

Jumlah
penawaran beras
akan bertambah
sehingga harga
beras turun

Para petani lokal
akan tertantang
untuk
memproduksi
beras dengan
bibit impor

Produsen yang
menggunakan
bahan baku beras
impor akan
menghemat

Para importir
barang lain akan
beralih usaha
menjadi importir
beras

Rp65.476.000,00

Rp65.137.000,00

Rp19.115.900,00

Rp15.520.700,00

Rp15.359.900,00

Pernyataan yang tepat berdasarkan tabel di atas adalah … .
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Pak Arief tinggal di desa pinggiran kota dan memiliki rumah dengan panjang 15
m serta lebar 12 m. Rumah tersebut di bangun di atas lahan dengan panjang 25
m dan lebar 20. Sementara itu, Pak Zainul memiliki rumah di perkotaan dengan
panjang 10 m dan lebar 8 m didirikan di atas lahan dengan panjang 15 m dan
lebar 10 m. Perlu diketahui harga tanah di tempat Pak Arief Rp500.000,00 per
m2 dan harga bangunan Rp250.000,00 per m2. Sedangkan harga tanah dan
bangunan di tempat Pak Zainul 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan di tempat
Pak Arief.
Jika nilai jual objek pajak tidak kena pajak di tempat Pak Zainul
Rp24.000.000,00 dan di tempat Pak Arief Rp12.000.000,00 serta tarif pajak
0,5% X 20%, maka kesimpulan yang tepat tentang Pajak Bumi dan Bangunan
terutang yang harus dibayar Pak Areif dan Pak Zainul adalah... .
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Perdagangan internasional terjadi karena tiap negara yang berhubungan saling
membutuhkan. Setiap negara tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan warga
negaranya hanya dengan kemampuan produk dalam negeri. Contoh yang pernah
terjadi adalah ketika gagal panen karena kekeringan, pasokan beras dari petani
lokal berkuang sehingga harga beras menjadi mahal. Untuk mengatasi masalah
tersebut, pemerintah mengimpor beras dari negara lain.
Dampak positif dari adanya perdagangan internasional pada contoh di atas
adalah… .
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Tabel Kurs Valuta Asing terhadap Rupiah

Ny.Aprilia melakukan perjalanan wisata ke Hongkong, Sidney, dan Singapura.
Oleh karena itu beliau membeli 3.500,00 dollar Hongkong, 2.500,00 dollar
Australia, dan 3.500,00 dollar Singapura. Ketika pulang berwisata, uang yang
masih ada terdiri dari 400,00 dollar Hongkong, 500,00 dollar Australia, dan
1.000,00 dollar Singapura.
Jika Ny.Aprilia menukarkan seluruh mata uang asing tersebut pada saat kurs
yang sama dengan yang di tabel, maka jumlah rupiah yang diterimanya sebesar
….
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Berdasarkan data tersebut penjelasan paling tepat yang menunjukkan hubungan
antara neraca pembayaran dengan devisa adalah… .

Negara tersebut
melakukan
pengeluaran
devisa sebanyak
Rp1.850,00
triliun dan
penerimaan
devisa senilai
Rp1.350,00
triliun sehingga

Negara tersebut
melakukan
pengeluaran
devisa sebanyak
Rp4.050,00
triliun dan
penerimaan
devisa senilai
Rp3.450,00
triliun sehingga

Negara tersebut
melakukan
pengeluaran
devisa sebanyak
Rp4.050,00
triliun dan
penerimaan
devisa senilai
Rp3.450,00
triliun sehingga

Negara tersebut
melakukan
pengeluaran
devisa sebanyak
Rp3.450,00
triliun dan
penerimaan
devisa senilai
Rp4.050,00
triliun sehingga

Negara tersebut
melakukan
pengeluaran
devisa sebanyak
Rp3.450,00 triliun
dan penerimaan
devisa senilai
Rp4.050,00 triliun
sehingga neraca
pembayarannya
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Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai uang:
(1) kecepatan perputaran uang
(2) jumlah barang/jasa
(3) tingkat harga umum
(4) jumlah uang untuk persediaan kas
(5) pendapatan

neraca
pembayarannya
defisit sebesar
Rp500,00 triliun

neraca
pembayarannya
defisit sebesar
Rp600,00 triliun

neraca
pembayarannya
surplus sebesar
Rp600,00 triliun

neraca
pembayarannya
defisit sebesar
Rp600,00 triliun

surplus sebesar
Rp600,00 triliun

(1), (2), dan (3)

(1), (3), dan (5)

(2), (3), dan (4)

(2), (3), dan (5)

(3), (4), dan (5)

meningkatkan
prinsip kehatihatian dan
memberlakukan
sanksi bagi yang
melanggar

menyerahkan
penyelesaian
masalah kepada
pemerintah
melalui Otoritas
Jasa Keuangan

bekerja sama
dengan aparat
yang berwenang
untuk melakukan
penindakan
secara hukum

memperhatikan
perencanaan
yang telah dibuat
sebagai panduan
kegiatan

meningkatkan
transparansi,
sistem
pengendalian,
audit, dan
manajemen risiko

BI Rate yang
ditetapkan oleh
bank sentral akan
memengaruhi
kenaikan ataupun
penurunan
penawaran
saham di bursa
efek yang
dilakukan
pemilik saham

Apabila BI Rate
dinaikkan, maka
investor akan
memiliki
alternatif dalam
berinvestasi
sehingga
permintaan
terhadap saham
menurun dan
harga saham juga
turun

Apabila BI Rate
dinaikkan, maka
investor akan
memiliki
alternatif dalam
berinvestasi
sehingga
penawaran
terhadap saham
menurun dan
harga saham juga
naik

Apabila BI Rate
diturunkan, maka
investor tidak
memiliki
alternatif dalam
berinvestasi
sehingga
permintaan
terhadap saham
meningkat dan
harga saham juga
naik

BI Rate yang
ditetapkan oleh
bank sentral akan
memengaruhi
kenaikan ataupun
penurunan
permintaan saham
di bursa efek yang
dilakukan pemilik
saham

Dari data di atas, yang mempengaruhi nilai uang menurut Alfred Marshall adalah
….
23

Setiap bank akan berusaha menghindari adanya kredit macet. Sebab semakin
banyak masalah tersebut terjadi, maka tingkat kepercayaan nasabah dan laba
akan semakin menurun. Oleh karena itu, masalah tersebut harus segera di atasi
Berikut ini cara paling tepat yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
sekaligus menghindari masalah tersebut adalah… .

24

Setiap bank akan berusaha menghindari adanya kredit macet. Sebab semakin
banyak masalah tersebut terjadi, maka tingkat kepercayaan nasabah dan laba
akan semakin menurun. Oleh karena itu, masalah tersebut harus segera di atasi.
Berikut ini cara paling tepat yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
sekaligus menghindari masalah tersebut adalah… .

25

26

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini.
(1), (2), dan (3)
(1) Setiap akhir bulan, Budi selalu melakukan koordinasi dengan para
karyawannya
(2) Keterampilan konsep yang dimiliki Dwi sangat membantu dalam menyusun
strategi perusahaan
(3) Guna memperoleh hasil optimal Rudi mengawasi para pekerjanya melalui
penilaian kinerja
(4) Kebijakan yang telah diputuskan harus dapat diimplementasikan oleh para
manajer lainnya
(5) Menciptakan strategi dan kebijakan operasional perusahan merupakan hal
yang sangat penting
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan kegiatan managemen tingkat
atas (top management) adalah... .
Setiap badan usaha memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan badan usaha yang (1), (2), dan (3)
lain.
Berikut ini perbedaan antara firma dengan persekutuan komanditer (CV):
(1) Firma didirikan, dimodali, dan dikelola oleh dua orang atau lebih.
Sedangkan CV didirikan oleh dua orang atau lebih dan ada yang bertindak
sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif
(2) Apabila ada sekutu yang mengundurkan diri, maka firma bubar. Sedangkan
apabila ada sekutu yang mengundurkan diri dari CV dapat digantikan oleh
orang lain.
(3) Setiap sekutu dalan firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
Sedangkan dalam CV ada yang memiliki tanggung jawab terbatas dan ada
yang tidak terbatas.
(4) Tujuan firma adalah menghasilkan keuntungan untuk setiap sekutu secara
adil sesuai modalnya. Sedangkan dalam CV keuntungan dibagi rata untuk
sekutu aktif dan sekutu pasif
(5) Firma tidak dapat dibubarkan sebelum tujuan tercapai. Sedangkan CV dapat
dibubarkan apabila setiap sekutu bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja
sama.

(1), (3), dan (5)

(2), (3), dan (4)

(2), (4), dan (5)

(3), (4), dan (5)

(1), (3), dan (5)

(2), (3), dan (4)

(2), (4), dan (5)

(3), (4), dan (5)

Perbedaan yang tepat antara Firma dan CV berdasarkan pernyataan di atas
adalah... .
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Data keuangan Koperasi Mentari Pagi pada akhir tahun 2016:
 SHU tahun berjalan
Rp180.000.000,00
Pembagian SHU menurut AD/ART: Jasa Modal 20% dan Jasa Anggota 30%
 Simpanan Pokok Rp10.000.000,00
 Simpanan Wajib
Rp150.000.000,00
 Simpanan Sukarela Rp240.000.000,00
 Penjualan
Rp200.000.000,00

Rp400.000,00

Rp810.000,00

Rp1.210.000,00

Rp3.600.000,00

Rp5.400.000,00

Dalam
menjalankan
usaha, setiap
perusahaan harus
mengakui biaya
yang mungkin
terjadi tetapi
tidak mengakui
pendapatan yang
belum terjadi

Setiap akhir
periode
akuntansi, Pak
Agus sibuk
mengontrol
laporan
keuangan dari
tiap-tiap
perusahaan yang
dimilikinya

Untuk
memudahkan
proses
penyusunan
laporan
keuangan, setiap
perusahaan
mencatat
transaksi yang
terjadi dalam
satuan mata uang

Agar tidak terjadi
laba/rugi yang
semu, setiap
pengeluaran yang
dilakukan
perusahaan
diharuskan
menggunakan
harga perolehan
sesungguhnya

Jika Pak Gigih (anggota) memiliki Simpanan Pokok Rp200.000,00, Simpanan
Wajib Rp1.800.000,00, Simpanan Sukarela Rp3.000.000,00 serta belanja
sebanyak Rp3.000.000,00, maka bagian SHU yang akan diterima sebesar... .
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Dalam pencatatan laporan keuangan perusahaan dikenal beberapa prinsip, Setiap laporan
diantaranya prinsip biaya historis.
keuangan harus
Pernyataan berikut ini yang termasuk penerapan prinsip biaya historis adalah … . informatif
ditandai dengan
data transaksi
yang lengkap
bagi pihak-pihak
yang
berkepentingan
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Berikut ini persamaan dasar akuntansi milik Biro Jasa Pasrah:
Biro Jasa Pasrah
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
Periode 31 Desember 2017

Berdasarkan persamaan dasar akuntansi di atas, transaksi yang tepat terjadi pada tanggal … .
01 Desember
menyetorkan
uang tunai dan
peralatan sebagai
modal awal
untuk memulai
usaha senilai
Rp7.500.000,00.
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Data Jurnal Umum (sebagian) milik Penjahit Tailor:
Penjahit Tailor
JURNAL UMUM
Periode 31 Desember 2017

03 Desember
membeli
perlengkapan
Rp1.000.000,00,
dibayar tunai
Rp250.000,00
dan sisanya akhir
bulan kredit.

10 Desember
menyelesaikan
pekerjaan jasa
milik Pak Rizky
dengan biaya
Rp250.000,00
akan diterima
akhir bulan.

12 Desember
membayar biaya
sewa tempat
usaha sebesar
Rp600.000,00.

15 Desember Pak
Alvin sebagai
pemilik
mengambil uang
untuk keperluan
pribadi sebesar
Rp250.000,00

Transaksi yang paling tepat dari pencatatan jurnal umum di atas adalah … .
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Tanggal 1
Desember 2017
dibeli peralatan
seharga
Rp5.500.000,00
baru dibayar
Rp3.000.000,00
sisanya akan
dibayar
kemudian.

Tanggal 3
Desember 2017
dibeli
perlengkapan
dari Toko
Sebelah senilai
Rp350.000,00.

Tanggal 5
Desember 2017
diterima
Rp300.000,00
dari Pak Ibnu
setelah menjahit
1 stel seragam
kerja.

Tanggal 7
Desember 2017
diselesaikan
pekerjaan
menjahit milik
keluarga Pak
Udin seharga
Rp250.000,00
akan dibayar
akhir bulan.

Tanggal 9
Desember 2017
Bu Vivi
mengambil
pakaian yang
telah dijahit
dengan membayar
Rp250.000,00
dari yang
seharusnya
Rp400.000,00.

Langkah-langkah dalam tahap pencatatan akuntansi:
(1), (2), dan (3)
(1) Pindahkan tanggal dalam Jurnal Umum ke kolom tanggal akun Buku Besar
(2) Data Debit dari Jurnal Umum pindahkan ke kolom Debit di akun Buku Besar
(3) Isi kolom Ref Jurnal Umum dengan nomor halaman dari Buku Besar yang
bersangkutan
(4) Kolom Ref akun Buku Besar diisi dengan nomor akun dari Jurnal Umum
(5) Keterangan singkat dari Jurnal Umum dapat dipindahkan ke kolom

(1), (2), dan (4)

(1), (2), dan (5)

(2), (3), dan (4)

(2), (3), dan (5)

keterangan Buku Besar
Berdasarkan langkah-langkah di atas, yang termasuk tahap proses posting jurnal
umum ke Buku Besar adalah ... .
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Perlengkapan
yang terpakai
Rp500.000,00
dari data
Perlengkapan
Rp2.000.000,00
yang ada pada
Neraca Saldo.
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Neraca Saldo (sebagian) milik perusahaan ekspedisi “Antar Terus”:

Data Penyesuaian pada 31 Desember 2017:
a. Perlengkapan tersisa Rp150.000,00
b. Asuransi dibayar 5 Mei 2017 untuk 1 tahun
c. Sewa dibayar 3 Agustus 2017 untuk 1 tahun
Dari data tersebut disusun kertas kerja sebagian sebagai berikut:

Peralatan
disusutkan
sebesar 5% dari
harga perolehan
Peralatan
Rp7.500.000,00
yang tercantum
dalam Neraca
Saldo.

Sewa tempat
sebesar
Rp1.500.000,00
dibayar tanggal 2
September 2017
untuk jangka
waktu 6 bulan,
dan di neraca
saldo dicatat
sebagai Beban
Sewa.

Pembayaran
iklan di majalah
“Ini Majalah”
sebesar
Rp1.500.000,00
dibayar tanggal 1
Oktober 2017
untuk 10 kali
terbit dan baru
diterbitkan 4 kali,
di Neraca Saldo
dicatat sebagai
Beban Iklan.

Gaji bulan
Desember 2017
untuk 2 orang
karyawan
@Rp3.600.000,00
belum dibayar.

Pencatatan kertas kerja yang benar terdapat pada… .
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Data keuangan milik ”Biro Jasa Mutiara” dan ”Biro Jasa Mustika” pada 31
Desember 2017:

Berdasarkan data keuangan di atas, maka kesimpulan yang tepat tentang beban
”Biro Jasa Mutiara” dan ”Biro Jasa Mustika” adalah... .

(1), (2), dan (3)

(2), (3), dan (4)

(2), (4), dan (6)

(3), (4), dan (5)

(4), (5), dan (6)

”Biro Jasa
Mutiara”
memiliki beban
lebih besar
dibandingkan
”Biro Jasa
Mustika” dengan
selisih
Rp3.500.000,00

”Biro Jasa
Mustika”
memiliki beban
lebih besar
dibandingkan
”Biro Jasa
Mutiara” dengan
selisih
Rp1.400.000,00

Kedua biro jasa
pada tahun
tersebut
mengeluarkan
beban yang sama
yaitu sebesar
Rp1.200.000,00

Beban ”Biro Jasa
Mutiara” adalah
Rp4.700.000,00,
sedangkan beban
”Biro Jasa
Mustika” sebesar
Rp2.600.000,00

Beban ”Biro Jasa
Mustika” adalah
Rp1.400.000,00,
sedangkan beban
”Biro Jasa
Mutiara” sebesar
Rp3.500.000,00
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Data keuangan milik perusahaan ekspedisi Ekspress yang terdiri dari Neraca Saldo
dan Jurnal Penyesuaian:
Perusahaan Ekspedisi Ekspress
NERACA SALDO
Periode 31 Desember 2017

Perusahaan Ekspedisi Ekspress
AYAT JURNAL PENYESUAIAN
Periode 31 Desember 2017

Berdasarkan data Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian di atas, maka pencatatan
Jurnal Penutup yang benar adalah … .
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Untuk memperjelas buku besar utama, setiap perusahaan membutuhkan buku
besar pembantu. Di bawah ini manfaat buku besar pembantu:
(1) Mengetahui siapa yang memiliki utang kepada kita
(2) Menunjukkan pihak yang memberi pinjaman
(3) Menunjukkan siapa yang harus membayar utang
(4) Mengetahui siapa yang memberikan penjualan secara kredit
(5) Mengetahui pihak yang melakukan pembelian secara kredit
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk manfaat buku besar pembantu
piutang adalah… .

A.
Pendapatan Jasa
Rp5.475.000,00
Ikhtisar L/R
Rp5.475.000,00
B.
Beban Sewa
Rp1.000.000,00
Beban Listrik dan Telepon Rp500.000,00
Beban Service
Rp1.500.000,00
Beban Gaji
Rp1.500.000,00
Beban Perlengkapan
Rp750.000,00
Beban Peny. Peralatan
Rp1.000.000,00
Beban Air
Rp350.000,00
Ikhtisar L/R
Rp6.600.000,00
C.
Prive Tn. Slamet
Rp500.000,00
Modal Tn. Slamet
Rp500.000,00
D.
Modal Tn. Slamet
Rp18.000.000,00
Ikhtisar L/R
Rp18.000.000,00
E.
Ikhtisar L/R
Rp1.025.000,00
Modal Tn. Slamet
Rp1.025.000,00
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (4)

(1), (3), dan (5)

(2), (3), dan (4)
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Neraca Saldo (sebagian) per 31 Desember 2017 dan Jurnal Penerimaan Kas PD Berkah Abadi:
 Kas
Rp25.000.000,00
 Piutang Dagang
Rp12.500.000,00
 Penjualan
Rp7.500.000,00
 Potongan Penjualan
Rp500.000,00
Rekapitulasi Jurnal Penerimaan Kas
(Rp000,00)

Berdasarkan data di atas, posting ke buku besar yang benar adalah... .
A.

B.

C.

D.

E.
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Berikut sebagian data keuangan PD Mawar Merekah:
PD Mawar Merekah
Jurnal Penjualan
Per 31 Desember 2017

Jurnal Umum
Per 31 Desember 2017

Daftar Saldo Piutang Dagang 30 November 2017:

Berdasarkan kedua jurnal dan saldo Piutang Dagang di atas, posting ke buku besar pembantu (dalam Rp) yang tepat adalah… .

A.

B.

C.

D.

E.
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Sebagian data keuangan milik PD Sutera Lembut dan PD Katun Putih pada akhir
tahun:

PD Sutera
Lembut memiliki
pendapatan di
luar usaha lebih
besar
dibandingkan PD
Katun Putih
dengan selisih
Rp2.000.000,00

PD Katun Putih
memiliki
pendapatan di
luar usaha lebih
besar
dibandingkan PD
Sutera Lembut
dengan selisih
Rp4.000.000,00

Kedua
perusahaan pada
tahun tersebut
memperoleh
pendapatan
diluar usaha
yang sama yaitu
sebesar
Rp13.500.000,00

Pendapatan di
luar usaha PD
Sutera Lembut
adalah
Rp11.000.000,00,
sedangkan PD
Katun Putih
sebesar
Rp3.500.000,00

Pendapatan di
luar usaha PD
Katun Putih
adalah
Rp13.500.000,00,
sedangkan PD
Sutera lembut
sebesar
Rp11.500.000,00

Rp68.460.000,00

Rp50.260.000,00

Rp40.260.000,00

Rp36.260.000,00

Rp16.510.000,00

Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang tepat tentang pendapatan di luar
usaha milik PD Sutera Lembut dan PD Katun Putih adalah... .
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Neraca Saldo Disesuaikan milik PD Penuh Harapan dan PD Harapan Pasti:

dan
Rp90.010.000,00

Berdasarkan data di atas, maka nilai sisi Kredit PD Penuh Harapan dan PD
Harapan Pasti pada Neraca Saldo Setelah Penutupan adalah … .

dan
Rp40.260.000,00

dan
Rp50.260.000,00

dan
Rp46.260.000,00

dan
Rp14.010.000,00

