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1. Contoh kebutuhan manusia menurut waktu dan sifatnya sebagai berikut:
(1) Ketika Dian ragu untuk memutuskan sesuatu, Dian melakukan sholat istikharoh saat tengah malam
(2) Sesuai dengan saran dokter, Ibu Puji makan  makanan bergizi untuk menjaga kesehatan.
(3) Karena banyaknya deadline yang menumpuk sehingga membuat stress, Devi memutuskan untuk cuti

dan menghabiskan waktu dengan tamasya ke luar kota
(4) Setiap pagi sebelum memulai kegiatan, Dela selalu menyempatkan diri untuk jogging keliling komplek

perumahan
(5) Setelah sholat Subuh, Bu Rahma mendengarkan tausiyah di televisi

Yang merupakan contoh kebutuhan rohani adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

2. Kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan distribusi
kebutuhan makanan dan sayuran menjadi terhambat. Tidak lancarnya distribusi tersebut menyebabkan harga
makanan dan sayuran menjadi naik di beberapa daerah.

Dari ilustrasi di atas, dampak positif yang terjadi terhadap petani atau pedagang makanan dan sayuran
adalah … .
A. pedagang atau petani makanan dan sayuran langsung menjual kepada konsumen tidak melalui pedagang

pengecer
B. pedagang atau petani menjual makanan dan sayuran sama seperti harga lama walaupun jumlahnya

terbatas
C. stok makanan dan sayuran yang masih ada dijual dengan harga tinggi karena jumlahnya terbatas
D. pedagang atau petani dapat menentukan sendiri harga jual makanan dan sayuran kepada masyarakat
E. pedagang atau petani yang mempunyai stok makanan dan sayuran dan menjual dengan harga baru akan

memperoleh keuntungan

3. Pak Zain adalah seorang kontraktor. Beliau mendirikan CV yang bergerak di bidang konstruksi. Kegiatan
ekonomi yang dilakukan Pak Zain sebagai berikut:
(1) Membeli perabotan rumah tangga untuk keluarganya
(2) Membeli kendaraan bermotor untuk puterinya
(3) Menjadi konsultan bangunan untuk kliennya
(4) Membuat desain bangunan untuk klien
(5) Membayar gaji pegawai, upah tukang, biaya mobilitas dan biaya lainnya
(6) Membeli bahan makanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari

Berdasarkan kegiatan di atas, peran Pak Zain sebagai produsen ditunjukkan oleh beberapa nomor, yaitu … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (6)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (5)
E. (3), (5), dan (6)

4. Berikut ini beberapa perilaku konsumen:
(1) Kepuasan konsumen hanya dapat dibandingkan dengan produk lain
(2) Daya guna dapat diukur dengan satuan uang
(3) Makin besar kepuasan makin besar harga barang tersebut
(4) Menggunakan analisis kurva indiferen
(5) Tinggi rendahnya daya guna barang bersifat subjektif
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Dari pernyataan di atas, yang merupakan perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

5. Reza adalah seorang lulusan D3 Perbankan. Dia berpeluang menjadi teller di bank swasta dengan gaji
Rp3.000.000,00/bulan, menjadi admin di perusahaan swasta di Surabaya dengan gaji Rp3.500.000,00/bulan,
dan berpeluang menjadi account officer di BPR dengan gaji Rp3.300.000,00/bulan. Apabila Reza memilih
menjadi admin di perusahaan swasta di Surabaya, maka biaya peluang yang dikorbankan Reza adalah … .
A. Rp3.000.000,00
B. Rp3.500.000,00
C. Rp3.300.000,00
D. Rp7.300.000,00
E. Rp9.800.000,00

6. Di bawah ini merupakan perilaku konsumen dan produsen:
(1) Unsa menggunakan media sosial dalam memasarkan gamis dan kerudung hasil produksinya
(2) Saat memasuki tanggal muda, Ira membelanjakan gajinya untuk membeli perlengkapan make up
(3) Adit membeli perlengkapan mendaki saat akan mendaki ke gunung Semeru
(4) Bu Yayuk membuat pai susu untuk di pasarkan secara online
(5) Pak Zen membeli motor model terbaru untuk hadiah ulang tahun puterinya

Yang termasuk perilaku konsumen dari pernyataan di atas adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

7. Saat harga Rp5,00 barang yang akan ditawarkan 6 unit, ketika harga Rp7,00 barang yang ditawarkan 10
unit.  Fungsi permintaannya Qd = -P + 11. Maka harga keseimbangan adalah … .
A. Rp3,00
B. Rp4,00
C. Rp5,00
D. Rp6,00
E. Rp7,00

8. Perhatikan data berikut ini! (dalam triliun)
• GDP Rp2.500,00
• Produk masyarakat asing Rp75,00
• Produk WNI Rp100,00
• Penyusutan Rp50,00
• Pajak tidak langsung Rp25,00
• Pajak langsung Rp40,00
• Transfer payment Rp200,00
• Laba ditahan Rp10,00
• Asuransi Rp15,00
• Dana Sosial Rp20,00

Dari data di atas, besarnya Disposible  Income (DI) adalah … .
A. Rp2.450,00
B. Rp2.475,00
C. Rp2.565,00
D. Rp2.656,00
E. Rp2.605,00
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9. Perhatikan ciri-ciri pasar barang berikut ini!
(1) Masing-masing penjual mempunyai kekuatan menentukan harga
(2) Penjual sebagai price taker
(3) Terdapat beberapa produsen yang menguasai pasar
(4) Produsen baru sulit memasuki pasar
(5) Produsen bebas keluar masuk pasar
(6) Barang yang diperdagangkan bersifat homogen

Yang termasuk ciri-ciri pasar oligopoli adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (4), (5), dan (6)

10. Nilai nominal merupakan nilai yang tertera pada mata uang, sedangkan nilai intrinsik merupakan nilai bahan
pembuatan mata uang. Untuk  uang kertas, asumsi menurut Ilmu Ekonominya adalah … .
A. nilai nominal > nilai intrinsik
B. nilai nominal < intrinsik
C. nilai intrinsik > nilai nominal
D. nilai internal < nilai nominal
E. nilai internal = nilai intrinsik

11. Ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan ekonomi:
(1) Peningkatan GNP dan pendapatan per kapita disertai pemerataan
(2) Terjadi kenaikan pendapatan perkapita yang signifikan yaitu 8% dari setahun sebelumnya
(3) Mengalami perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri
(4) Kenaikan GNP menduduki urutan kedua di dunia menurut lembaga survei internasional
(5) Peningkatan kemakmuran mulai dirasakan oleh masyarakat

Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan ciri pembangunan ekonomi adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (1), (2), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (3), dan (5)

12. Tabel jenis dan harga barang yang terjadi dalam tiga tahun:

No Jenis barang
Harga barang

2013 2014 2015
1
2
3

Telur
Beras
Gula

9.000
7.000
10.000

10.000
9.000
11.000

12.000
10.000
14.000

Tingkat inflasi tahun 2015 berdasarkan tingkat keparahannya apabila dihitung dengan indeks harga
agregatif sederhana dengan tahun dasar 2014 adalah … .
A. inflasi sangat ringan
B. inflasi ringan
C. inflasi sedang
D. inflasi berat
E. hyper inflasi
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13. Bu Ayu sudah 5 tahun bekerja sebagai buruh linting rokok di salah satu perusahaan rokok di Jawa Timur.
Suatu hari beliau di PHK dikarenakan omzet perusahaan yang terus menurun, sementara jumlah tenaga
kerja terlalu banyak.

Dampak pengangguran seperti yang dialami Bu Ayu adalah … .
A. tingkat pendidikan Bu Ayu tidak sesuai kualifikasi
B. situasi perekonomian negara tidak stabil
C. perkembangan teknologi sangat cepat
D. jumlah tenaga kerja melebihi kebutuhan
E. penghasilan masyarakat dan negara menurun

14. Berikut ini cara mengatasi pengangguran:
(1) Adanya usaha untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja
(2) Mengadakan pelatihan secara rutin, seperti training ketenagakerjaan bekerja sama dengan badan-badan

resmi pemerintah sehingga dapat memenuhi kualifikasi di tempat baru
(3) Menciptakan industri padat karya baru serta memindahkan industri yang ada ke tempat lain yang

mengalami pengangguran parah
(4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi
(5) Menyampaikan informasi tentang lapangan kerja yang ada

Yang termasuk cara mengatasi pengangguran struktural adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

15. Berikut ini fungsi dan tujuan APBN:
(1) Pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pengalokasian dan penggunaan dana
(2) Alat stabilitator ekonomi untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi
(3) Sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk mengetahui secara transparan sumber-sumber penerimaan dan

pengeluaran negara
(4) Pedoman bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi
(5) Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja

Yang merupakan fungsi APBN adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (5)

16. Berikut ini fungsi dan tujuan APBN:
1) Pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pengalokasian dan penggunaan dana
2) Alat stabilitator ekonomi untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi
3) Sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk mengetahui secara transparan sumber-sumber penerimaan dan

pengeluaran negara
4) Pedoman bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi
5) Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja

Yang merupakan fungsi APBN adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (5)
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17. Pak Setiawan menempati rumah diatas tanah seluas 200m dengan nilai jual Rp. 400.000/m dan luas
bangunan 80m dengan nilai jual Rp. 600.000/m. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak Rp. 12.000.000,-. Bila
tarif pajak 0,5% tarif NJOP 20%, maka PBB terutang yang harus dibayar Pak Setiawan adalah … .
A. Rp11.600,-
B. Rp14.000,-
C. Rp116.000,-
D. Rp140.000,-
E. Rp1.160.000,-

18. Pak Ridwan adalah seorang investor sukses. Beliau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk
memperbesar usahanya. Yang dimaksud Sertifikat Bank Indonesia adalah … .
A. Saham yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
B. Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bentuk pengakuan hutang jangka

pendek
C. Surat yang memberi perintah pada bank untuk membayar uang kepada pihak penerima pembayaran
D. Dana di Bank Indonesia yang dapat ditarik setiap saat
E. Sertifikasi deposito yang diterbitkan Bank Indonesia

19. Indonesia sebagai salah satu negara yang siap menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) selain
mempunyai hambatan dalam kerjasama internasional, juga mempunyai beberapa sektor yang diunggulkan.

Yang termasuk salah satu sektor yang diunggulkan dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN) adalah … .
A. kualitas tenaga kerja yang lebih unggul dari negara-negara ASEAN lainnya
B. murahnya harga bahan baku di dalam negeri
C. minimnya pendidikan SDM (Sumber Daya Manusia) dibandingkan dengan negara-negara ASEAN

lainnya
D. ekonomi kreatif  yang jumlahnya semakin banyak yang dilakukan dengan cara meningkatkan

infratruktur dan fasilitas
E. jumlah penduduk yang sangat banyak dengan kualitas SDM yang rendah

20. Mr. Brat Pitt seorang importir dari Amerika membeli produk Indonesia senilai Rp. 21.000.000,-. Apabila
kurs beli pada saat itu $ 1 = Rp. 10.000,- dan kurs jual $ 1 = Rp. 10.500,-, maka untuk membayar impor
tersebut, uang yang harus di sediakan oleh Mr. Brat Pitt adalah … .
A. US$ 2.000
B. US$ 2.100
C. US$ 2.200
D. US$ 2.300
E. US$ 2.400

21. Pemilik usaha batik “JOWO” menerapkan sistem kerja kekeluargaan dalam operasional sehari – harinya,
sehingga antara karyawan dengan pemilik memiliki kedekatan tidak hanya sebagai atasan dan bawahan
tetapi seperti saudara. Dampaknya suasana kerja dalam usaha menjadi nyaman dan mempengaruhi hasil
produksi selalu meningkat dengan kualitas baik.
Ilustrasi di atas memperlihatkan pemilik usaha batik “JOWO” menerapkan salah satu keterampilan manager
adalah ... .
A. manusiawi
B. teknik
C. konseptual
D. lini
E. staff
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22. PT. WALHAMDULLILAH selalu mengutamakan kenyamanan dan kesejahteraan karyawannya, mulai dari
istirahat, waktu sholat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum untuk semua karyawannya. Selain itu perusahaan
juga memberikan upah dan gaji yang sesuai dengan keringat yang di keluarkan oleh semua pekerjanya serta
uang lembur di berikan secara transparan dengan catatan yang jelas.

Ilustrasi di atas memperlihatkan pengertian dari salah satu prinsip managemen, yaitu ... .
A. wewenang dan tanggung jawab
B. kesatuan pengarahan
C. penggajian karyawan
D. disiplin
E. pembagian kerja

23. Perhatikan ciri struktur organisasi di bawah ini!
1. Jumlah karyawan sedikit
2. Organisasi kecil
3. Spesialisasi dalam pengerjaan tugas
4. Selain manager puncak, manager di bawahnya hanya sebagai pelaksana
5. Pengawasan di lakukan dengan dengan ketat

Yang termasuk ciri organisasi fungsional adalah ... .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 4
C. 1, 4 dan 5
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5

24. Melihat banyaknya home industry bordil jilbab di kelurahan Darmo membuat Sigi sebagai lulusan sarjana
muda di bidang ekonomi mempunyai inisiatif membuat koperasi simpan pinjam dengan dukungan dari
lurah dan perangkat desa. Ide ini mendapat ambutan positif dari warga di kelurahan tersebut. Dengan
berjalannya waktu koperasi ini mampu memberikan pinjaman dana pada semua anggota dengan bunga yang
sangat ringan dan secara bergantian. Tak ada lagi keluhan kekurangan modal dari warga yang mempunya
home industry dan bahkan mereka bisa saling bantu membantu dan bahu membahu dalam membesarkan
home industry yang ada di kelurahan Darmo tersebut. Dampak positifnya semua usaha di kelurahan Darmo
berjalan dengan lancar bahkan bisa menjual sampai ke luar pulau JAWA dan kerukunan warganya semakin
terjamin.

Dari ilustrasi di atas Sigi menerapkan salah satu nilai yang di terapkan dalam menjalankan usahanya oleh
koperasi, yaitu ... .
A. kemandirian
B. demokrasi
C. menolong diri sendiri
D. kekeluargaan
E. persamaan

25. Perhatikan ciri – ciri dan fungsi koperasi di bawah ini!
1. Sebagai urat nadi perekonomian Indonesia
2. Memperkokoh perekonomian rakyat dengan jalan pembinaan koperasi
3. Pengawasan oleh anggota di selenggarakan secara demokratis
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
5. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
Yang termasuk fungsi koperasi adalah ... .
A. 1, 2 dan 4
B. 1, 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5
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26. Perhatikan wewenang pengurus dan pengawas koperasi di bawah ini!
1. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya
2. Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi
3. Tidak pernah di hukum karena melakukan pindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara

dan/ yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun
4. Mengusulkan calon pengurus
5. Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi

Yang merupakan wewenang pengurus koperasi adalah ... .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5

27. Usaha ini berawal dari hobby dari empat sahabat yang suka dengan koleksi busana muslimah dengan style
ibu – ibu muda yang modern, dua di antara sahabat suka mendesain gamis dan dua lainnya punya hobby
menjahit. Akhirnya mereka sepakat mendirikan sebuah boutiq dengan nama “YUMENIE” yang merupakan
gabungan dari nama mereka berempat, modal usaha di kumpulkan secara patungan dengan jumlah yang
sama. Dalam operasional sehari – hari mereka berempat mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama
dengan selalu mendiskusikan keputusan secara bersama-sama dan mereka sepakat untuk membagi
keuntungan secara bersama.
Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa usaha boutig “YUMENIE” merupakan aplikasi dari salah satu badan
usaha, yaitu ... .
A. perusahaan perseorangan
B. CV
C. PT
D. Joint Venture
E. Firma

28. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam terbesar di Asia Tenggara, banyak sekali hasil bumi yang
bisa di ekspor Indonesia ke luar negeri untuk menghasilkan banyak devisa. Contohnya adalah Freeport
sebagai perusahaan penggali tambang emas di tanah Papua yang menjadi perhatian khusus pemerintah
Indonesia baru – baru ini dengan berakhirnya kerjasama untuk mengambil tambang emas dengan Amerika.
Ilustrasi di atas menunjukkan jenis badan usaha yang di lakukan Indonesia adalah ... .
A. agraris
B. ekstraktif
C. perdagangan
D. industri
E. jasa

29. Perhatikan jenis – jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal di bawah ini!
A B C
1. PT. Telkomsel
2. PT. Perusaaan Gas negara,Tbk
3. PT. Djarum, Tbk

1. Perum lembaga kantor berita
nasional Nusantara

2. PT Hanjaya Mandala
Sampoerna

3. PT. Bank Rakyat Indonesia,
Tbk

1. Perusahaan mobil KIA
2. PT. Indocemen
3. PT. Jiwasraya Indonesia

Dari tabel di atas yang merupakan jenis bahan usaha milik swasta adalah ... .
A. A1, A3, B2, C1
B. A1, B1, B3, C2
C. A1, A3, B2, C1
D. A2, B2, B3, C2
E. A3, B1, B3, C3
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30. Perhatikan transaksi – transaksi ekstern dan intern di bawah ini!
1. Di terima pendapatan jasa dari perusahaan BIA sebesar Rp1.500.000
2. Di susutkan kendaraan yang di beli 2 tahun lalu sebesar 20% dari harga perolehan
3. Di beli perlengakapan toko sebesar Rp5.000.000
4. Di bayar gaji karyawan untuk 15 karyawan @Rp150.000
5. Beban penyusutan gedung di tetapkan sebesar Rp. 11.500.000

Yang termasuk transaksi intern adalah ... .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 4 dan 5
C. 2, 3 dan 4
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 5

31. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. Telah dibayar sewa gedung untuk masa 5 Tahun sebesar Rp25.000.000 mengakibatkan Kas (-)(D)

Rp25.000.000 dan beban sewa (+)(K) Rp25.000.000
2. Disetor uang tunai sebesar Rp10.500.000 sebgai tambahan modal mengakibatkan Kas (+)(D)

Rp10.500.000 dan Modal (+)(K) Rp10.500.000
3. Dibeli peralatan sebesar Rp55.500.000,00 di bayar Rp25.500.000 dan sisanya satu bulan kemudian

mengakibatkan peralatan(+)(D) Rp55.500.000 dan Kas (-)(K) Rp25.500.000 serta Utang (+)(K)
Rp25.000.000

4. Dibayar beban iklan sebesar Rp750.000,00 mengakibatkan Kas (+)(D) Rp750.000 dan kas (-)(K)
Rp750.000

5. Pengambilan uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp2.500.000 mengakibatkan Prive (+)(D)
Rp2.500.000 dan Kas (-)(K) Rp2.500.000

Pernyataan debit dan kredit yang benar adalah ... .
A. 1,2, dan 3
B. 1,3, dan 4
C. 1,4, dan 5
D. 2,3, dan 5
E. 3,4, dan 5

32. Transaksi selama bulan Juni  2016 adalah sebagai berikut:
Maret 5 Utang kepada bank sebesar Rp45.000.000,00 untuk tambahan modal
Maret 7 Diterima pelunasan dari pekerjaan yang telah diselesaikan bulan kemarin sebesar

Rp15.000.000
Maret 14 Dibayar gaji pegawai administrasi kantor untuk 5 orang yang masing-masing

gajinya sebesar Rp7.500.000,00

Transaksi tersebut dicatat dalam ke Jurnal umum adalah ... .
A Tgl Keterangan Debit Kredit

5

7

Kas
Modal

Kas
Pendapatan jasa

45.000.000

15.000.000
45.000.000

15.000.000

B Tgl Keterangan Debit Kredit
5

7

14

Modal
kas

Pendapatan jasa
Piutang usaha

Beban gaji
Kas

45.000.000

15.000.000

7.500.000

45.000.000

15.000.000

7.500.000
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C Tgl Keterangan Debit Kredit
5

7

14

Modal
utang dagang

Kas
Pendapatan Jasa

Beban gaji
Kas

45.000.000

15.000.000

7.500.000

45.000.000

15.000.000

7.500.000

D Tgl Keterangan Debit Kredit
5

7

14

Modal
Utang dagang

kas
Pendapatan jasa

Beban gaji
Kas

45.000.000

15.000.000

7.500.000

45.000.000

15.000.000

7.500.000

E Tgl Keterangan Debit Kredit
5

7

14

Kas
Utang bank

Kas
Piutang usaha

Beban gaji
kas

45.000.000

15.000.000

7.500.000

45.000.000

15.000.000

7.500.000

33. Pada tanggal 31 Desember 2016 Di bayar gaji terutang kepada karyawan untuk 15 orang karyawan selama
15 hari dengan upah sebesar Rp150.000 per hari. Maka jurnal penyesuaian yang benar  adalah ... .
A. Beban gaji Rp33.750.000

Utang gaji Rp33.750.000
B. Utang gaji Rp33.750.000

Beban gaji Rp33.750.000
C. Beban gaji Rp33.750.000

Kas Rp33.750.000
D. Kas Rp33.750.000

Beban gaji Rp33.750.000
E. Beban gaji Rp33.750.000

Modal Rp33.750.000

34. Perhatikan akun – akun jasa pada CV. “Shakinah” di bawah ini!
Pendapatan Jasa Rp25.000.000
Pendapatan sewa Rp37.000.000
Beban gaji Rp  4.500.000
Beban utilitas Rp  1.000.000
Beban iklan Rp25.000.000
Rugi kehilangan perlengkapan Rp11.500.000

Maka laporan laba rugi pada CV. “Shakinah” yang benar adalah ... .
A. laba Rp2.000.000
B. rugi Rp2.000.000
C. laba Rp20.000.000
D. rugi Rp20.500.000
E. laba Rp22.500.000
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35. Perhatikan jurnal pengeluaran kas id bawah ini!

Tgl Akun Ref
Debit Kredit

Pembelian Utang
dagang

Serba serbi
Kas

Pot
PembAkun Ref Jumlah

Mei 3
5
9
11
17

Tk. Indah
Tk. Jaya
Tk. Abdel
Tk Fardhan
Tk. Hukaki

20.000
-
-
-
-

-
350.000
200.000
-
5.000.000

-
-
-
Peralatan
-

-
-
-
-
-

-
-
-
400.000
-

20.000
350.000
200.000
400.000
5.000.000

-
-
-
-
-

Saldo utang:
Toko Abdel Rp 7.500.000
Toko Jaya Rp     750.000
Toko Indah Rp20.000.000

Posting ke buku pembantu Utang yang benar adalah :
A. Toko Hukaki

Tgl Ket D K
Saldo
D K

Mei 1
17

Saldo
JKK

-
5.000

-
-

-
-

7.500
2.500

B. Toko Indah

Tgl Ket D K
Saldo
D K

Mei 1
3

Saldo
JKK

-
20.000

-
-

-
20.000

20.000
-

C. Toko Mela

Tgl Ket D K
Saldo
D K

Mei 1
9

Saldo
JKK

-
-

-
7.500

400
7.900

-
-

D. Toko Fardhan

Tgl Ket D K
Saldo
D K

Mei 11 JKK 400 400 - -

E. Toko Fardhan

Tgl Ket D K
Saldo
D K

Mei 1
17

Saldo
JKK

-
400

-
-

-
400

-
-

36. Perhatikan neraca saldo (sebagian) Bengkel Aminah di bawah ini!
Bengkel Aminah
NERACA SALDO
31 Desember 2015
Akun Jumlah
Persediaan pada 1 Januari 2015 Rp17.000.000
Pembelian Rp35.000.000
Beban angkut pembelian Rp  1.000.000
Potongan pembelian Rp     900.000
Retur pembelian Rp     750.000
Persediaan pada 31 Desember 2015 Rp  4.500.000
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Maka jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode HPP yang benar adalah ... .
A. Persediaan awal Rp17.000.000

Pembelian Rp35.000.000
Beban angkut pembelian Rp  1.000.000
Potongan pembelian Rp     900.000
Retur pembelian Rp     750.000
Persediaan akhir Rp  4.500.000

HPP Rp59.150.000
B. HPP Rp59.150.000

Persediaan awal Rp17.000.000
Pembelian Rp35.000.000
Beban angkut pembelian Rp  1.000.000
Potongan pembelian Rp     900.000
Retur pembelian Rp     750.000
Persediaan akhir Rp  4.500.000

C. Persediaan awal Rp17.000.000
Persediaan akhir Rp 4.500.000

HPP Rp21.500.000
D. Persediaan akhir Rp4.500.000

Retur pembelian Rp    750.000
Potongan pembelian Rp    900.000

HPP Rp6.150.000
HPP Rp53.000.000

Persediaan awal Rp17.000.000
Pembelian Rp35.000.000
Beban angkut pembelian Rp 1.000.000

E. HPP Rp53.000.000
Persediaan awal Rp17.000.000
Pembelian Rp35.000.000
Beban angkut pembelian Rp  1.000.000

Persediaan akhir Rp4.500.000
Retur pembelian Rp    750.000
Potongan pembelian Rp    900.000

HPP Rp6.150.000

37. Perkiraan – perkiraan (sebagian) milik PD. Serasi sebagai berikut!
Penjualan Rp55.000.000
Pembelian Rp45.000.000
Beban angkut pembelian Rp  1.900.000
Beban angkut penjualan Rp  1.700.000
Potongan pembelian Rp     900.000
Retur Pembelian Rp     950.000
Persediaan barang awal Rp15.000.000
Persediaan barang akhir Rp  5.500.000

Dari data di atas, barang siap di jual yang benar adalah ... .
A. Rp11.000.000
B. Rp25.250.000
C. Rp45.000.000
D. Rp45.050.000
E. Rp60.050.000
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38. Perhatikan laporan perubahan modal Swalayan “Nasyroh” sebagai berikut:
Modal awal Rp55.000.000
Pendapatan Jasa Rp19.000.000
Pendapatan sewa Rp15.000.000
Beban Administrasi Rp  1.500.000
Modal Akhir Rp86.000.000

Maka Prive Swalayan “Nasyroh” adalah ... .
A. Rp1.000.000
B. Rp1.500.000
C. Rp2.500.000
D. Rp3.000.000
E. Rp3.750.000

39. Perhatikan data keuangan dari UD Cahaya berikut ini!
UD Cahaya
Neraca Saldo (sebagian)
Per 31 Desember 2016
No Nama Akun Debit Kredit
1
2
3

Beban iklan
Asuransi di bayar di muka
Kendaraan

Rp30.000.000
Rp  4.800.000
Rp75.000.000

-
-
-

Data penyesuaian 31 Desember 2016 sebagai berikut:
a. Biaya iklan di bayar untuk 15 x tayang di media elektronik dan sampai akhir desember 2016 baru 7x

tayang
b. Asuransi di bayar tanggal 7 Agustus 2016 untuk masa 2 tahun
c. Kendaraan di susutkan sebanyak 17% dari harga perolehan
Berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian di atas, di susun kertas kerja sebagai berikut:

UD Cahaya
Neraca Saldo (sebagian)
Per 31 Desember 2016

No Nama
Akun

N. Saldo Penyesuaian NSSD L/R Neraca
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit

1 Beban
iklan

30.000 - 16.000 - 14.000 - 14.000 - - -

2 Asuransi di
bayar di
muka

4.800 - - 1.000 3.800 - - - 3.800 -

3 Kendaraan 75.000 - - - 75.000 - 75.000 - - -
4 Iklan di

bayar di
muka

- - 16.000 - 16.000 - - - 16.000 -

5 Beban
penyusutan

- - 12.750 - 12.750 - 12.750 - -

6 Akumulasi
penyusutan

- - - 12.750 - 12.750 - - - 12.750

7 Beban
asuransi

- - 1.000 - 1.000 - 1.000 - - -

Penyelesaian akun kertas kerja yang benar adalah ... .
A. 1, 2, 3 dan 4
B. 1, 3, 5 dan 6
C. 2, 3, 6 dan 7
D. 2, 4, 6 dan 7
E. 4, 5, 6 dan 7
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40. Neraca di sesuaikan per 31 Desember 2016
No Nama Akun Debit Kredit
1 Kas Rp59.000.000 -
2 Piutang usaha Rp21.000.000 -
3 Persediaan barang dagangan Rp  4.000.000 -
4 Penjualan - Rp105.000.000
5 Beban angkut pembelian Rp  1.000.000 -
6 Peralatan Rp80.000.000 -
7 Pembelian Rp54.000.000 -
8 Beban angkut pembelian Rp   2.400.000 -
9 Retur pembelian - Rp    1.000.000
10 Akumulasi penyusutan peralatan - Rp  22.000.000
11 Utang usaha - Rp  12.000.000
12 Utang gaji - Rp    5.000.000
13 Modal akhir 31 Desember 2016 - Rp  76.400.000

Rp221.400.000 Rp221.400.000

Berdasarkan data di atas, besar Kredit neraca saldo setelah penutupan adalah ... .
A. Rp  41.000.000
B. Rp115.400.000
C. Rp160.000.000
D. Rp165.800.000
E. Rp248.400.000


