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1. Pak Ridwan adalah seorang wirausaha yang bergerak di bidang jual beli bibit kayu jati. Berikut ini kegiatan 

yang dilakukan Pak Ridwan: 

(1) Bagaimana distribusi yang paling efektif 

(2) Bagaimana teknik produksi yang digunakan 

(3) Jumlah modal sangat menentukan tingkat produksi 

(4) Jenis barang apa yang akan diproduksi 

(5) Untuk siapa barang diproduksi 

 

Yang merupakan masalah pokok ekonomi modern adalah … . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (3), dan (5) 

C. (2), (3), dan (4) 

D. (2), (4), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

2. Contoh beberapa kebutuhan manusia: 

(1) Pak Aditya membayar premi asuransi untuk hari tua nanti 

(2) Petugas pemadam kebakaran dibutuhkan saat terjadi kebakaran 

(3) Setelah olahraga, Zain segera minum air mineral karena kehausan 

(4) Jembatan dibutuhkan oleh pengguna jalan 

(5) Dian sedang sakit dan membutuhkan obat 

 

Dari contoh di atas, yang termasuk kebutuhan sekarang 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) 

 

3. Banjir yang melanda sebagian kota – kota besar di Indonesia menyebabkan pasokan bahan makanan pokok 

terutama beras mengalami kesulitan. Tidak lancarnya distribusi tersebut menyebabkan harga beras di 

beberapa daerah mengalami kenaikan. 

 

Dari ilustrasi di atas, dampak positif yang terjadi terhadap petani atau pedagang beras  adalah … . 

A. pedagang atau petani beras langsung menjual kepada konsumen tidak melalui pedagang pengecer 

B. pedagang atau petani menjual beras sama seperti harga lama walaupun jumlahnya terbatas 

C. stok beras yang masih ada dijual dengan harga tinggi karena jumlahnya terbatas 

D. pedagang atau petani dapat menentukan sendiri harga jual beras kepada masyarakat  

E. pedagang atau petani yang mempunyai stok beras dan menjual dengan harga baru akan memperoleh 

keuntungan 

 

4. Berikut ini ciri-ciri pasar barang dan pasar faktor-faktor produksi: 

(1) Permintaan datang dari rumah tangga produsen 

(2) Permintaan datang dari rumah tangga konsumen 

(3) Penawaran datang dari rumah tangga konsumen 

(4) Penawaran datang dari rumah tangga produsen 

(5) Proses produksi menggunakan sumber  daya manusia 

 

Yang merupakan ciri-ciri pasar faktor produksi tenaga kerja 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) 
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5. Diketahui harga daging sapi Rp150.000,00/ekor, jumlah daging sapi yang diminta sebanyak 100 ekor. Saat 

harga daging sapi naik menjadi Rp200.000,00/ekor, jumlah daging sapi yang diminta turun menjadi 75 ekor. 

Jenis koefisien elastisitas permintaan adalah … . 

A. elastis 

B. elastis sempurna 

C. inelastis 

D. inelastis sempurna 

E. uniter 

 

6. Sepatu “Kulit Kambing” yang diproduksi oleh Perusahaan “Kambing Hitam” pada bulan Desember 2016 

mengalami penurunan harga dari Rp120.000,00 menjadi Rp90.000,00 sehingga jumlah sepatu yang diminta 

naik dari 40 unit menjadi 60 unit. 

Ilustrasi di atas memperlihatkan sifat permintaan Sepatu “Kulit Kambing” adalah ... . 

A. elastis 

B. inelastis 

C. elastis sempurna 

D. elastis uniter 

E. inelastis sempurna 

 

7. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

(1) Kurva bergeser ke kiri akibat turunnya pendapatan 

(2) Kurva dari kiri atas ke kanan bawah 

(3) Harga barang dengan jumlah barang berbanding terbalik 

(4) Bentuk dasar fungsi Q = a + bP 

(5) Kurva berslop positif 
 

Yang merupakan ciri kurva permintaan adalah … . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (2), dan (5) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

8. Diketahui fungsi permintaan Qd = -P + 12 dan fungsi penawaran Qs = 2P – 3. Besar harga dan jumlah 

keseimbangan pasar adalah … . 

A. P = 4 dan Q = 6 

B. P = 4 dan Q = 7 

C. P = 5 dan Q =6 

D. P = 5 dan Q = 7 

E. P = 6 dan Q = 5 

 

9. Berikut ini pernyataan yang berkaitan dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro: 

(1) Ekonomi mikro mempelajari pelaku ekonomi, sedangkan ekonomi makro mempelajari tindakan ekonomi 

(2) Ekonomi mikro membahas tentang pengangguran, sedangkan ekonomi makro membahas tentang inflasi 

(3) Ekonomi mikro membahas harga suatu komoditas, sedangkan ekonomi makro membahas harga secara 

keseluruhan 

(4) Ekonomi mikro membahas tentang penawaran barang, sedangkan ekonomi makro membahas tentang 

inflasi 

(5) Ekonomi mikro membahas penerimaan perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas pendapatan 

nasional 
 

Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro yang tepat dari pernyataan di atas adalah … . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (4) 

C. (1), (2), dan (5) 

D. (2), (3), dan (5) 

E. (3), (4), dan (5) 
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10. Diketahui data suatu negara sebagai berikut: (dalam milyar) 

• GDP      Rp15.000,00 

• Produk WNA di dalam negeri  Rp1.400,00 

• Produk warga negara di luar negeri Rp1.000,00 

• Penyusutan    Rp2.000,00 

• Transfer payment   Rp500,00 

• Pajak tidak langsung   Rp100,00 

• Pajak langsung    Rp150,00 

• Asuransi     Rp50,00 

• Dana sosial    Rp80,00 

• Laba ditahan    Rp70,00 
 

Berdasarkan data di atas, maka besar PI (Personal Income) adalah … . 

A. Rp12.500,00 

B. Rp12.800,00 

C. Rp12.900,00 

D. Rp12.960,00 

E. Rp12.980,00 
 

11. Perhatikan beberapa pernyataan beriktu ini: 

(1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

(2) Daya saing hasil produksi masih rendah 

(3) Pendapatan masyarakat makin merata 

(4) Peningkatan utang di luar negeri 

(5) Kepercayaan masyarakat internasional meningkat 
 

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. PDB dalam tiga tahun: 

PDB 2014 2015 2016 

(dalam triliun) 415 425 460 
 

Besar laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah … . 

A. 2,35% 

B. 2,40% 

C. 7,60% 

D. 8,23% 

E. 9,78% 
 

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

No Jenis barang 
Harga barang 

2013 2014 2015 

1 

2 

3 

Telur 

Minyak 

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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14. Pak Ridwan adalah seorang petani yang sedang menunggu musim panen. Saat padi sudah tinggi dan berisi, 

Pak Ridwan lebih banyak menganggur di rumah. 

Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi pengangguran musiman seperti Pak Ridwan adalah … . 

A. perusahaan banyak yang beralih dari tenaga manual ke tenaga mesin 

B. mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan latar belakang pendidikan 

C. pemerintah banyak membuka proyek baru atau yang bersifat umum 

D. memanfaatkan waktu dengan keterampilan yang ada sampai panen tiba 

E. memberikan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan 

 

15. Perhatikan anggaran pendapatan dan belanja di bawah ini: 

Sumber Penerimaan I II III IV V 

Penerimaan Pajak 650 T 650 T 750 T 900 T 850 T 

Penerimaan Non Pajak 450 T 400 T 500 T 500 T 450 T 

Pengeluaran I II III IV V 

Pengeluaran Pusat 700 T 700 T 800 T 900 T 900 T 

Pengeluaran Daerah 450 T 500 T 450 T 600 T 500 T 

 

Kebijakan anggaran yang tepat berdasarkan data di atas adalah … . 

A. I anggaran surplus 

B. II anggaran defisit 

C. III anggaran defisit 

D. IV anggaran berimbang 

E. V anggaran surplus 

 

16. Pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga kestabilan ekonomi mnegeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai 

berikut: 

(1) Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah telah menaikkan pajak penjualan barang 

mewah (PPn-BM) dari 15% menjadi 25% 

(2) Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga dari 7% menjadi 8% 

(3) Kebijakan penghematan energi yang dikeluarkan pemerintah pusat ternyata diikuti oleh pemerintah 

daerah sehingga BBM dapat dihemat sebanyak ribuan kilo liter per bulan. 

(4) Dalam upaya menekan laju inflasi Bank Indonesia melakukan penjualan surat berharga secara besar-

besaran 
 

Kebijakan di atas yang tergolong kebijakan fiskal adalah … . 

A. (1) dan (2) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (2) dan (4) 

E. (3) dan (4) 
 

17. Bu Yayuk memiliki sebidang tanah dengan panjang 50 m dan lebar 10 m. Di atas tanah tersebut didirikan 

bangunan dengan panjang 25 m dan lebar 10 m. Harga tanah di daerah tersebut Rp300.000,00 per m2 dan 

harga bangunan Rp350.000,00 per m2. Apabila nilai jual objek kena pajak ditetapkan 20% dengan tarif 0,5%, 

dan nilai jual objek tidak kena pajak sebesar Rp12.000.000,00, maka PBB terutang Bu Yayuk adalah … . 

A. Rp200.000,00 

B. Rp235.000,00 

C. Rp237.500,00 

D. Rp257.500,00 

E. Rp267.000,00 
 

18. Berikut pernyataan tentang pasar modal: 

(1) Alternatif untuk berinvestasi 

(2) Sumber dana jangka panjang 

(3) Sebagai alat untuk restrukturisasi modal perusahaan 

(4) Meningkatkan kapasitas produksi 

(5) Menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat 
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Berdasarkan pernyataan diatas, yang merupakan fungsi pasar modal adalah … . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (2), dan (5) 

C. (1), (3), dan (5) 

D. (2), (3), dan (4) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

19. Dibawah ini adalah beberapa sektor yang paling diunggulkan Indonesia dalam menghadapi MEA (Masyarakat 

Ekonomi ASEAN): 

1) Jumlah penduduk yang sangat banyak dengan kualitas SDM yang rendah 

2) Kualitas tenaga kerja yang lebih unggul dari negara-negara ASEAN lainnya 

3) Ekonomi kreatif  yang jumlahnya semakin banyak yang dilakukan dengan cara meningkatkan infratruktur 

dan fasilitas 

4) Meningkatkan nilai tambah barang dengan cara tidak menjual barang mentah ke luar negeri 

5) Pasar dalam negeri yang sangat besar sehingga harus mampu menjadi basis produksi 

 

Yang merupakan sektor yang diunggulkan dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) adalah 

… . 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (1), (3), dan (5) 

C. (2), (3), dan (6) 

D. (2), (4), dan (6) 

E. (3), (4), dan (5) 

 

20. Adit berencana berlibur ke Amerika selama 2 minggu. Dia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta tanggal 

25 Desember 2016. Tiga hari sebelum berangkat dia menukar uangnya sebesar Rp25.000.000,00 ke mata 

uang dollar AS. Selama berlibur dia menghabiskan uang sebanyak US $ 1550. 

Desember 2016      Januari 2017 

 

 

Setelah tiba di Jakarta, dia langsung menukar kembali seluruh uangnya ke dalam mata uang Rupiah. Maka 

Rupiah yang diperoleh Adit adalah ... . 

A. Rp2.866.438,00 

B. Rp2.568.438,00 

C. Rp2.566.438,00 

D. Rp2.558.428,00 

E. Rp2.576.428,00 

 

21. Sebagai seorang manager pemasaran Sigi mengambil keputusan untuk mempromosikan produk 

perusahaannya yang berupa baju hangat bayi tidak hanya melalui media televisi tetapi lebih memfokuskan 

pada media online. Karena Sigi memprediksi untuk tahun 2018 masyarakat sudah banyak yang beralih 

menggunakan media online untuk memcari informasi terkini dan terbaru sehingga produk yang di iklankan 

pun pasti terlihat dan secara tidak langsung akan terekam dalam ingatan masyarakat. 

Ilustrasi di atas memperlihatkan Sigi menerapkan salah satu keterampilan manager adalah ... . 

A. manusiawi 

B. teknik 

C. konseptual 

D. lini 

E. staff 

 

Tgl Mata Uang Jual Beli 

20 US $ 14.950,00 13.950,00 

22 US $ 14.490,00 14.370,00 

23 US $ 14.510,00 14.340,00 

24 US $ 14.520,00 14.400,00 

Tgl Mata Uang Jual Beli 

6 US $ 14.720,00 14.590,00 

7 US $ 14.790,00 14.660,00 

8 US $ 14.770,00 14.650,00 

9 US $ 14.700,00 14.570,00 
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22. Fahmi sebagai manager personalia memutuskan untuk menerima 10 karyawan baru yang handal di bidangnya 

setelah melalui test ketat yang di selenggarakan satu bulan yang lalu di perusahaan tempatnya bekerja. Melalui 

pengamatan dan nilai serta di perkuat oleh saran dari beberapa penguji yang bekerja sama dengannya 

mengatakan bahwa 3 orang mempunyai keahlian di bidang pemasaran terutama dalam mendesain kemasan 

produk yang akan di jualnya, 3 orang mempunyai kemampuan di bidang industri sebagai tenaga ahli mesin 

karena selain mereka memiliki kualifikasi mesin ternyata mereka berpengalaman di bidangnya dan sisanya 

sangat handal dalam bidang akuntansi atau keuangan dengan ketelitian dan kejelian di dukung dengan 

kerapian mereka dalam bekerja dan mempresentasikan hasil analisa keuangan dalam soal. Dan apda akhirnya 

Fahmi menempatkan tenaga kerja baru ini sesuai dengan keahliannya masing – masing. 

Ilustrasi di atas memperlihatkan pengertian dari salah satu prinsip managemen, yaitu ... . 

A. wewenang dan tanggung jawab 

B. kesatuan pengarahan 

C. kesatuan perintah 

D. disiplin 

E. pembagian kerja 

 

23. Perhatikan ciri struktur organisasi di bawah ini! 

1. Jumlah karyawan sedikit 

2. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung 

3. Organisasi besar 

4. Selain manager puncak, manager di bawahnya hanya sebagai pelaksana 

5. Terdapat dua kelompok kerja dalam organisasi 

 

Yang termasuk ciri organisasi garis dan staff 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. Walaupun Tn. Zikar adalah orang paling kaya di daerah tempat beliau tinggal tidak serta merta Tn. Zikar 

memanfaatkan kekayaan yang di milikinya untuk mendapatkan kemudahan di koperasi yang beliau ikuti 

selama ini. Contohnya adalah ketika 2 bulan lalu Tn. Zikar membutuhkan suntukan dana untuk tambahan 

modal usaha kambing etawanya Tn. Zikar rela menunggu untuk mendapatkan pinjamannya pada bulan ini di 

karenakan antrian panjang anggota koperasi yang meminjam uang.  

Dari ilustrasi di atas Tn. Zikar 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 prinsip koperasi di bawah ini! 

1. Keanggotaan koperasi bersikap sukarela dan terbuka 

2. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka 

3. Pengawasan oleh anggota di selenggarakan secara demokratis 

4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen 

5. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi 

 

Yang termasuk prinsip koperasi adalah ... . 

A. 1, 2 dan 3 

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. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang di perlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait 

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. Mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dan pengurus 

5. Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi 
 

Yang merupakan wewenang pengawas koperasi adalah ... . 

A. 1, 2 dan 4 

B. 1, 4 dan 5 

C. 2, 3 dan 4 

D. 2, 3 dan 5 

E. 3, 4 dan 5 
 

27. Sebagai komisaris dari perusahaan informasi elektronik terkemuka di Indonesia Tn. Sigi adalah pemilik 

saham di atas 60% dari total saham perusahaan, sisa saham di miliki oleh 2 orang yang punya ikatan saudara 

dengan dirinya. Dalam pelaksanaan operasional perusahaan Tn. Sigi menanganinya sendiri di bantu oleh 

karyawan yang mumpuni di bidangnya masing-masing tidak heran dalam 5 tahun terakhir perusahaan yang 

di pegangnya mendapat keuntungan yang sangat besar dan tercatat sebagai salah satu perusahaan terkuat di 

Indonesia 
 

Dari ilustrasi di atas terlihat bentuk  badan usaha milik swasta yang di jalankan oleh Tn. Sigi adalah ... . 

A. perusahaan perseorangan 

B. CV 

C. PT terbuka 

D. PT tertutup 

E. Firma 
 

28. Sebagai Mall terbesar di kotanya SALAMAH Mall menyediakan segala macam kebutuhan masyarakat mulai 

dari kebutuhan dapur, kebutuhan mandi, kebutuhan kantor, kebutuhan sekolah dan kebuthan lain untuk segala 

umur. Untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan SALAMAH Mall mengadakan kerjasama jual 

beli dengan banyak perusahaan lain yang memiliki spesifikasi tertentu sebagai penunjangnya. Dengan 

standart dan kualitas yang terjamin sesuai dengan kesepakatan membuat traksaksi beli dengan perusahaan 

lain dan jual kepada konsumen lancar tanpa hambatan dan menjadi tujuan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya sehari – hari. 

Ilustrasi di atas menunjukkan jenis badan usaha yang di lakukan Indonesia adalah ... . 

A. agraris 

B. ekstraktif 

C. perdagangan 

D. industri 

E. jasa 
 

29. Perhatikan kelebihan BUMS di bawah ini! 

A B C 

1. Mudah didirikan  

2. Kemampuan 

Manajemen lebih besar 

3. Cenderung lebih mudah 

memperoleh kredit 

1. Jumlah modal yang 

besar 

2. Memiliki pajak yang 

rendah 

3. Mudahnya dalam proses 

pendirian 

1. Kebutuhan modal lebih terjamin dan 

terpenuhi 

2. Pemilik memiliki kebebasan yang seluas-

luasnya  

3. Organisasi yang sederhana dan mudah 

karena aktivitas relatif terbatas dan 

perusahaan relatif kecil 

Dari tabel di atas yang merupakan kelebihan perusahaan perseorangan adalah ... . 

A. A1, A3, B2 

B. A1, B1, B3 

C. A1, B2, C3 

D. A2, B2, C1 

E. A3, 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. Di bayar utang pada langganan sebesar Rp15.750.000 

 

Yang termasuk transaksi ekstern adalah ... . 

A. 1, 2 dan 3 

B. 1, 3 dan 5 

C. 2, 3 dan 4 

D. 2, 4 dan 5 

E. 3, 4 dan 5 

 

31. Perhatikan transaksi – traksaksi akuntansi di bawah ini! 

1. Di bayar beban upah karyawan sebesar Rp115.500 

2. Di bayar sewa untuk masa 5 tahun sebesar Rp255.000.000 

3. Di beli perlengkapan tunai sebesar Rp2,250.000 

4. Di terima pendapatan jasa karena telah menyelesaikan service tepat waktu sebesar Rp7.750.000 

5. Di bayar utang kepada langganan sebesar Rp11.350.000 

 

Transaksi yang mengakibatkan perubahan modal adalah ... . 

A. 1, 2 dan 4 

B. 1, 2 dan 5 

C. 2, 3 dan 4 

D. 2, 4 dan 5 

E. 3, 4 dan 5 

 

32. Dibeli peralatan seharga Rp125.000.000, di bayar tunai sebanyak Rp35.000.000 dan sisanya di bayar 5 bulan 

kemudian dengan nomer bukti 002A, maka pencatatan jurnal umum yang benar adalah ... . 

A. Peralatan  Rp125.000.000 

Utang     Rp125.000.000 

B. Utang   Rp125.000.000 

Peralatan    Rp125.000.000 

C. Peralatan  Rp125.000.000 

Modal     Rp125.000.000 

D. Kas   Rp35.000.000 

Utang   Rp90.000.000 

 Peralatan    Rp125.000.000 

E. Peralatan  Rp125.000.000 

Kas     Rp35.000.000 

Utang     Rp90.000.000 

 

33. Pada tanggal 10 Maret 2013 telah terjadi traksaksi sewa di bayar untuk masa 5 tahun sebesar Rp300.000.000. 

Maka jurnal penyesuaian yang benar pada tanggal 31 Desember 2016 adalah ... . 

A. Beban sewa   Rp230.000.000 

Sewa di bayar di muka   Rp230.000.000 

B. Sewa di bayar di muka  Rp230.000.000 

Beban sewa    Rp230.000.000 

C. Beban sewa   Rp70.000.000 

Sewa di bayar di muka   Rp70.000.000 

D. Sewa di bayar di muka  Rp70.000.000 

Beban sewa    Rp70.000.000 

E. Beban sewa   Rp300.000.000 

Sewa di bayar di muka   Rp300.000.000 
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34. Perhatikan akun – akun jasa pada salon “YANTI” di bawah ini! 

Pendapatan Jasa Salon  Rp10.000.000 

Pendapatan sewa   Rp12.000.000 

Pendapatan bunga   Rp  1.500.000 

Beban gaji    Rp  3.500.000 

Beban utilitas   Rp  1.000.000 

Rugi kehilangan perlengkapan Rp  2.500.000 

 

Maka laporan laba rugi pada salon “YANTI” yang benar adalah ... . 

A. rugi Rp16.500.000 

B. laba Rp16.500.000 

C. rugi Rp19.000.000 

D. laba Rp19.000.000 

E. laba Rp20.500.000 

 

35. Perhatikan jurnak khusus di bawah ini! 

Jurnal Pembelian 

Tanggal Keterangan Syarat Utang dagang 

2016 

Agustus 

5 

7 

9 

11 

11 

12 

Toko Indah 

UD. Maju Jaya 

KUD Sejahtera 

Toko Indah 

KUD Sejahtera 

UD. Maju Jaya 

2/10,n/30 

3/10,n/EOM 

2/10,n/30 

2/10,n/30 

3/10,n/EOM 

2/10,n/30 

Rp  7.500.000 

Rp10.000.000 

Rp12.000.000 

Rp15.000.000 

Rp  5.000.000 

Rp10.000.000 

 

Posting ke buku besar pembantu utang yang benar adalah ... . 

A. Toko Indah 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 

Debet Kredit 

2016 

Agustus 

5 

11 

- 

- 

 Rp   7.500 

Rp15.000 

- 

- 

Rp  7.500 

Rp22.500 

- 

 

B. UD. Maju Jaya 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 

Debet Kredit 

2016 

Agustus 

7 

12 

- 

- 

 Rp10.000 

Rp10.000 

- 

- 

Rp10.000 

Rp20.000 

- 

- 
 

C. KUD Sejahtera 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 

Debet Kredit 

2016 

Agustus 

9 

11 

- 

- 

 Rp12.000 

Rp  5.000 

- 

- 

Rp12.000 

Rp17.000 

- 

- 
 

D. UD. Maju Jaya 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 

Debet Kredit 

2016 

Agustus 

7 

12 

- 

- 

 - 

- 

Rp10.000 

Rp10.000 

- 

- 

Rp10.000 

Rp20.000 
 

E. UD. Maju Jaya 

Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 

Debet Kredit 

2016 

Agustus 

7 

12 

- 

- 

 - 

- 

Rp10.000 

Rp10.000 

- 

- 

Rp10.000 

Rp10.000 
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36. Perhatikan neraca saldo (sebagian) CV. Bumi Asri di bawah ini! 

CV. BUMI Asri 

NERACA SALDO 

31 Desember 2015 

Akun Jumlah 

Kas Rp  59.000.000 

Piutang usaha Rp  41.000.000 

Persediaan barang dagangan Rp  55.000.000 

Peralatan Rp  90.000.000 

Modal Rp155.290.000 

Prive  Rp       700.000 
 

Diketahui pesediaan barang dagang setelah di lakukan perhitungan fisik Rp3.500.000. maka jurnal 

penyesuaian dengan menggunakan ikhtisar laba rugi yang benar adalah ... . 

A. Ikhtisar laba rugi  Rp55.000.000 

Persediaan barang   Rp55.000.000 

 Persediaan barang  Rp3.500.000 

  Ikhtisar laba rugi   Rp3.500.000 

B. Persediaan barang  Rp55.000.000 

Iktisar laba rugi    Rp55.000.000 

 Ikhtisar laba rugi  Rp3.500.000 

  Persediaan barang   Rp3.500.000 

C. Iktisar laba rugi   Rp3.500.000 

Persediaan barang   Rp3.500.000 

 Persediaan barang  Rp55.000.000 

  Ikhtisar laba rugi   Rp55.000.000 

D. Persediaan barang  Rp55.000.000 

Ikhtisar laba rugi   Rp55.000.000 

E. Ikhtisar laba rugi  Rp3.500.000 

Persediaan barang   Rp3.500.000 
 

37. Perkiraan – perkiraan (sebagian) milik PD. Arsya sebagai berikut! 

Penjualan    Rp45.000.000 

Potongan Penjualan   Rp  2.000.000 

Retur Penjualan   Rp  1.000.000 

Pembelian    Rp25.000.000 

Beban angkut pembelian  Rp  2.500.000 

Potongan pembelian  Rp  1.500.000 

Retur Pembelian   Rp     550.000 

Persediaan barang awal  Rp  7.000.000 

Persediaan barang akhir  Rp  2.500.000 
 

Dari data di atas, Laba kotor  yang benar adalah ... . 

A. Rp  7.750.000 

B. Rp12.050.000 

C. Rp29.950.000 

D. Rp32.400.000 

E. Rp39.750.000 
 

38. Perhatikan laporan perubahan modal UD. BASMALLAH sebagai berikut: 

Pendapatan Jasa   Rp17.000.000 

Pendapatan sewa   Rp21.000.000 

Beban utilitas   Rp  7.500.000 

Beban gaji    Rp  5.500.000 

Beban lain-lain   Rp  4.000.000 

Prive    Rp  2.500.000 

Modal 31  Desember 2016  Rp50.000.000 
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Maka Modal awal UD. BASMALLAH adalah ... . 

A. Rp  7.300.000 

B. Rp16.500.000 

C. Rp17.500.000 

D. Rp21.000.000 

E. Rp31.500.000 

 

39. Perhatikan data keuangan dari UD SEHATI berikut ini! 

UD SEHATI 

Neraca Saldo (sebagian) 

Per 31 Desember 2016 

No Nama Akun Debit Kredit 

1 

2 

3 

Perlengkapan 

Sewa di bayar di muka 

Peralatan 

Rp18.000.000 

Rp36.000.000 

Rp47.000.000 

- 

- 

- 

 

Data penyesuaian 31 Desember 2016 sebagai berikut: 

a. Perlengkapan yang terpakai sebesar Rp16.700.000 

b. Penyusutan peralatan 16% dari harga perolehan 

c. Sewa di bayar pada tanggal 31 Mei 2016 untuk masa tiga tahun 

 

Berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian di atas, di susun kertas kerja sebagai berikut: 

 

UD SEHATI 

Neraca Saldo (sebagian) 

Per 31 Desember 2015 

No Nama Akun N. Saldo Penyesuaian NSSD L/R Neraca 

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit 

1 perlengkapan 18.000 - - 16.700   1.300 - - -   1.300 - 

2 Sewa di 

bayar di 

muka 

36.000 - - 8.000 28.000 - 28.000 - - - 

3 Peralatan  47.000 - - - 47.000 - - - 47.000 - 

4 Beban 

perlengkapan 

- - 16.700 - 16.700 - - - 16.700 - 

5 Beban 

penyusutan 

- - 7.520 -   7.520 - 7.520 - - - 

6 Akumulasi 

penyusutan 

- - - 7.520 - 7.520 - - 7.520 - 

7 Beban sewa - - 8.000 -   8.000 - 8.000 - - - 

 

Penyelesaian akun kertas kerja yang benar adalah ... . 

A. 1, 2, 3 dan 4 

B. 1, 3, 5 dan 7 

C. 2, 3, 6 dan 7 

D. 2, 4, 6 dan 7 

E. 4, 5, 6 dan 7 
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40. Berikut ini sebagian data kertas kerja UD. Sejahtera: 

No Nama Akun 
N.saldo AJP NSDS Laba/rugi Neraca 

D K D K D K D K D K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kas 

Persediaan barang 

Penjualan 

Pembelian 

Potongan pembelian 

Retur pembelian 

Beban gaji 

Prive 

Utang gaji 

Ikhtisar laba rugi 

5.000 

4.000 

- 

7.000 

- 

- 

3.500 

2.500 

- 

- 

- 

- 

9.000 

- 

200 

1.500 

- 

- 

750 

- 

- 

1.750 

- 

- 

- 

- 

500 

- 

- 

4.500 

- 

4.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

800 

1.500 

3.000 

1.750 

- 

7.000 

- 

- 

3.000 

2.500 

1.550 

4.500 

- 

- 

9.000 

- 

200 

1.500 

- 

- 

- 

1.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.000 

- 

- 

4.000 

- 

- 

- 

- 

200 

1.500 

- 

- 

- 

1.500 

5.000 

1.750 

- 

7.000 

- 

- 

- 

2.500 

- 

- 

- 

- 

9.000 

- 

- 

- 

- 

- 

1.550 

- 

 

Pencatatan ke jurnal penutup yang benar adalah ... . 

A Keterangan Ref Debit Kredit 

Penjualan 

Retur pembelian 

Potongan pembelian 

     Ikhtisar laba/rugi 

 9.000 

1.500 

   200 

- 

- 

- 

10.700 

 

 

B Keterangan Ref Debit Kredit 

Ikhtisar laba/rugi 

      Penjualan 

      Beban gaji  

 12.000 

- 

- 

- 

9.000 

3.000 

 

C Keterangan Ref Debit Kredit 

Pembelian 

Retur Pembelian 

      Ikhtisar laba rugi 

 7.000 

1.500 

- 

- 

- 

8.500 

 

D Keterangan Ref Debit Kredit 

 Prive 

       Modal 

 2.500  

2.500 

 

E Keterangan Ref Debit Kredit 

Ikhtisar laba rugi 

     Pembelian 

     Beban gaji 

     Selisih ikhtisar laba/rugi 

 13.000 

- 

- 

- 

7.000 

3.000 

3.000 

 

 

 


