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NASKAH SOAL EKONOMI SIMULASI PRA UNBK 2019

1. Tn. Amir seorang karyawan perusahaan swasta di kota “ Y” memperoleh gaji Rp3.000.000,00 per 
bulan. Karena ingin memiliki usaha sendiri dia berhenti dari perusahaan tempat bekerja dan 
mendirikan industri batu bata. Pendapatan dari industri batu bata 1 bulan Rp5.000.000,00,beli 
bahan Rp1.500.000,00, upah karyawan Rp2.000.000,00 dan biaya lain-lain Rp750.000,00. Biaya 
peluang yang dikorbankan Tn. Amir adalah ….
(A) Rp4.250.000,00 (D) Rp1.500.000,00
(B) Rp3.000.000,00 (E) Rp    750.000,00
(C) Rp2.000.000,00

2. Perhatikan ciri- ciri sistem ekonomi!
(1) Dalam suatu negara masyarakat bebas melakukan usaha
(2) Setiap individu bebas memiliki alat produksi
(3) Mengandalkan kepada alam dan tenaga kerja
(4) Menumbuhkan insiatif dan kreasi masyarakat
(5) Krisis ekonomi jarang terjadi
Yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah ….
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (2), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

3. Contoh beberapa kebutuhan manusia :
(1) Hari ini membayar asuransi untuk hari tua
(2) Orang sakit membutuhkan obat
(3) Kita mempunyai sahabat yang bisa untuk berbagi
(4) Makanan dibutuhkan oleh orang yang lapar
(5) Petugas pemadam kebakaran dibutuhkan pada saat terjadi kebakaran

Dari contoh diatas, yang termasuk kebutuhan sekarang adalah ….
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5) 
(B) (1), (2), dan (5) (E) (3), (4), dan (5) 
(C) (1), (3), dan (4) 

4. Kenaikan  harga  BBM menyebabkan  kenaikan  harga  produksi  warung  nasi  Bu  Suri  yang  masih
menggunakan minyak tanah. Tindakan seharusnya dilakukan Bu Suri sebagai produsen agar dapat
berjualan seperti biasanya adalah …..
(A) Melakukan riset untuk mencari energi alternatif baru
(B) Menutup warungnya hingga harga minyak tanah kembali normal
(C) Menaikkan harga jual makanan yang diproduksi agar tidak merugi
(D) Mengurangi kualitas masakannya untuk mengimbangi naiknya harga produksi
(E) Beralih kebahan bakar gas untuk mengantikan minyak tanah

5. Di  suatu  negara terjadi  kelangkaan beras  sehingga harga  beras  membumbung tinggi  dan tidak
terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan beras yang paling tepat adalah
….
(A) Mengganti tanaman padi dengan tanaman jagung bibit unggul sehingga produksi jagung 

meningkat
(B) Mengubah pola musim tanam sesuai dengan panca usaha tani sehingga produktivitas meningkat
(C) Mengimpor beras dan menjualnya dengan harga lebih murah dari harga dalam negeri
(D) Merubah pola makanan pokok rakyat dari beras ke singkong atau sagu
(E) Mendata kembali kebutuhan beras secara nasional

6. Pak Santoso sebagai produsen minyak goreng melihat kondisi masyarakat yang tidak memiliki daya
beli  berusaha menekan biaya produksinya sehingga menghasilkan minyak goreng dengan harga
murah dan berkualitas, sehingga masyarakat mampu membelinya.
Dari ilustrasi di atas yang merupakan masalah ekonomi adalah ….
(A) Untuk siapa barang diproduksi (D) Mengapa barang diproduksi
(B) Berapa barang  akan diproduksi (E) Bagaimana cara memproduksi
(C) Barang apa yang akan diproduksi

7. Perhatikan diagram berikut ini!

Peran yang di tunjukkan nomor (5) adalah ….

(A) Menerima uang atas barang dan jasa
(B) Menyerahkan uang atas barang dan jasa
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(C) Menerima barang jasa yang dibeli
(D) Menyerahkan uang atas faktor produksi
(E) Menerima faktor produksi yang dibutuhkan

8. Tabel penawaran jeruk di Pasar Raya :

Harga (Rp) Jumlah jeruk yang 
ditawarkan (kg)

8.000 2.000
10.000 3.000

Berdasarkan tabel di atas fungsi penawaran jeruk adalah ….

(A)  Q = 2P – 4.000 (D) Q = 
1
2  P + 2.000

(B) Q = 2P + 4.000 (E) Q = 
1
2

P−2.000

(C) Q = 
1
2

P−6.000

9. Diketahui : Fungsi permintaan Q  + P = 150 ,Fungsi penawaran Q – 2P = 60 , harga dan jumlah 
keseimbangan adalah ….
(A) P = 30 dan Q = 120 (D) P = 120 dan Q = 30
(B) P = 60 dan Q = 150 (E) P = 150 dan Q = 60
(C) P = 90 dan Q = 60

10. Berikut ini adalah data untuk perhitungan pendapatan nasional ( dalam miliar ) :
- Upah ……………………………… Rp900,00 - Sewa tanah ………………….. Rp250,00
- Bunga modal ………………….Rp200,00 - Pengeluaran pemerintah.. Rp600,00
- Laba Usaha ………………….... Rp300,00 - Ekspor …………………………... Rp100,00
- Konsumsi rumah tangga .. Rp900,00 - Impor …………………………... Rp50,00
- Investasi ……………………….. Rp700,00 - Jasa …………………………….... Rp50,00

Berdasarkan data di atas, besarnya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran adalah ….
(A) Rp2.350,00 miliar (D) Rp2.050,00 miliar
(B) Rp2.250,00 miliar (E) Rp1.650,00 miliar
(C) Rp2.200,00 miliar

11. Tabel : Produk Nasional Bruto Tahun 2010

Negara PNB (juta $) Penduduk
( Juta )

Indonesia 130.600 204
India 426.407 980
Malaysia 81.311 22
Cina 95.453 3
Venezuela 398.825 46
Negara  yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi dan terendah adalah ….
(A) Malaysia dan Venezuela (D) Cina dan India
(B) Indonesia dan India (E) India dan Venezuela 
(C) Venezuela dan Cina

12. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Dapat mengetahui indeks harga barang eceran
(2) Dapat mengetahui indeks harga barang untuk di jual kembali
(3) Mengiformasikan indeks harga sembilan bahan pokok
(4) Dapat mengetahui inflasi di Indonesia
(5) Menginformasikan harga barang impor.
Peran indeks harga bagi konsumen adalah ….
(A) (1), (2) dan (3) (D) (2), (4) dan (5) 
(B) (1), (3) dan (4) (E) (3), (4) dan (5) 
(C) (2), (3) dan (4) 

13. Berikut ciri-ciri pasar barang :
(1) Barang yang diperjualkan homogen (4) Terdapat halangan masuk ke pasar 
(2) Penjual penentu harga ( price taker ) (5) Pembeli dan penjual bebas keluar masuk 

pasar
(3) Banyak penjual dan pembeli
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Yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah…
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (3), dan (4)
(B) (1), (2), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (1), (3), dan (5)

14. Jika  fungsi  konsumsi   C  =  95.000  +  0,75  Y  dalam  rupiah,sedangkan  C  merupakan  besarnya
konsumsi,  dan  Y  besarnya  pendapatan,  maka  besarnya  konsumsi  apabila  tabungan  sebesar
Rp100.000,00 adalah ….
(A) Rp780.000,00 (D) Rp100.000,00
(B) Rp680.000,00 (E) Rp95.000,00
(C) Rp195.000,00

15. Berikut ini ciri-ciri pasar dan pasar faktor-faktor produksi
(1) Permintaan datang dari rumah tangga konsumen
(2) Permintaan datang dari rumah tangga produsen
(3) Penawaran datang dari rumah tangga konsumen
(4) Proses produksi menggunakan sumber daya manusia
(5) Penawaran datang dari rumah tangga produsen
Yang merupakan ciri-ciri pasar faktor produksi tenaga kerja adalah ….
(A)  (1), (2), dan (3) (D) (2), (3), dan (5)
(B)  (1), (2), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C)  (2), (3), dan (4)

16. Transaksi sepeda gunung dengan harga sebesar Rp2.700.000,00 barang yang terjual sebanyak 200
unit, kecepatan peredaran uang sebanyak 30 kali.  Jika produksi sepeda gunung meningkat 25%,
maka uang yang beredar dalam transaksi adalah …
(A) Rp22.500.000,00 (D) Rp506.250,00
(B) Rp18.000.000,00 (E) Rp405.000,00
(C) Rp13.500.000,00

17. Tidak setiap pinjaman yang diajukan kepada Bank diproses dengan cepat, bahkan ada yang tidak
terlayani.  Hal  ini  dikarenakan penyaluran kredit  yang dilakukan oleh bank harus melihat kondisi
ekonomi  negara  dan  aturan  dari  bank  sentral. Dari  pernyataan  di  atas,  peranan  bank  dalam
menyalurkan kredit adalah ….
(A) Meningkatkan gairah para pengusaha (D) Meningkatkan daya guna dan peredaran 

uang
(B) Menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi (E) Meningkatkan daya guna dan peredaran 

barang
(C) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

18. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi :
(1) Meningkatkan daya saing untuk ekspor non migas
(2) Pabrik dengan teknologi pengolahan limbah
(3) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang perekonomian
(4) Sumber kekayaan melimpah tidak dibarengi dengan teknologi
(5) Meningkatkan pendapatan nasional dalam satu tahun
Yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi adalah ….
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (3), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

19. Berikut ini GNP negara Y :
GNP tahun 2008 Rp 12.500 M ,  GNP tahun 2009  Rp 13.250 M dan  GNP tahun 2010 Rp 14.850 
M
Berapakah besar pertumbuhan ekonomi negara Y tahun 2009?
(A) 5,6% (D) 10,7%
(B) 6% (E) 12%
(C) 8%

20. Perhatikan pernyataan berikut ini !
(1) Menjual surat-surat berharga
(2) Pemerintah akan menaikkan gaji PNS tahun depan
(3) Pemerintah menghapus adanya subsidi BBM
(4) Belanja layanan publik di setiap instansi
(5) Pembangunan untuk sektor lembaga
Dari pernyataan tersebut, yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat adalah …
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(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (3), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

21. Perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro berdasarkan ruang lingkupnya adalah ….
(A) Ekonomi mikro kegiatan produsen dan konsumen, sedangkan ekonomi makro tingkat kegiatan 

suatu perekonomian
(B) Ekonomi mikro terjadi peningkatan inflasi, sedangkan ekonomi makro kelangkaan faktor-faktor 

produksi
(C) Ekonomi mikro kegiatan ekonomi stabil, sedangkan ekonomi makro penurunan jumlah produksi 

barang
(D) Ekonomi mikro kenaikan harga-harga barang pokok, sedangkan ekonomi makro memaksimalkan

kepuasan pelanggan
(E) Ekonomi mikro keseimbangan neraca pembayaran, sedangkan ekonomi makro kenaikan defisit 

anggaran

22. Perhatikan mekanisme transaksi produk bursa efek di bawah ini!
(1) Dealer menghubungi petugas di bursa untuk menjual saham
(2) Pemiliki modal ketika melakukan transaksi mengubungi broker
(3) Investor menanamkan modalnya di pasar modal
(4) Broker meneruskan perintah yang diinginkan para dealer di perusahaan investasi
(5) Broker memberikan keuntungan kepada pemilik modal

Yang merupakan mekanisme pembelian di bursa efek adalah….
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (2), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

23. Transaksi Bengkel “ Natharisyah” selama bulan Mei 2011
Tgl 5 Mei : telah diselesaikan pekerja jasa sebesar Rp1.000.000,00 baru diterima 
Rp500.000,00
Tgl 7 Mei : dibeli perlengkapan Rp500.000,00 secara kredit …
Pencatatan ke dalam persamaan akuntansi yang benar adalah ….
(A)  ( dalam ribuan rupiah )

Tgl Kas
Piutan

g
Perlengka

pan Utang Modal

Mei 
1 1000 - - - 1000
2 - - 500 500 (500)

(B)  ( dalam ribuan Rupiah ) 

Tgl Kas
Piutan

g
Perlengka

pan Utang Modal

Mei 
5 1000 500 - - 1000
7 (500) - 500 - -

(C)  ( dalam ribuan Rupiah ) 

Tgl Kas
Piutan

g
Perlengka

pan Utang Modal

Mei 
5 1000 - - 500 500
7 (500) - 500 - -

(D) ( dalam ribuan Rupiah ) 

Tgl Kas
Piutan

g
Perlengka

pan Utang Modal

Mei 
5 500 500 - - 1.000
7 - - 500 500 -

(E) ( dalam ribuan Rupiah ) 

Tgl Kas
Piutan

g
Perlengka

pan Utang Modal

Mei 
5 500 500 - - 1.000
7 - - 500 500 -

24. Berikut ini jurnal umum yang dibuat salon Amanah :
1. Perlengkapan Rp150.000,00

Kas Rp150.000,00
2. Kas Rp450.000,00
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Pendapatan salon Rp450.000,00
3. Peralatan Rp3.000.000,00

       Utang Rp3.000.000,00

Posting ke buku besar yang benar adalah …..
(A) Perlengkapan 

Tgl Keterang
an 

Re
f Debit Kredit

Saldo

Debit Kredit

  1   
 Rp      
150,000.00   

 Rp        
150,000.00 

        

(B) Peralatan 

Tgl Keterang
an 

Re
f Debit Kredit

Saldo

Debit Kredit

 
 
3   

 
Rp3.000.000,0
0  

 Rp300.000.0
00  

(C) Utang 

Tgl Keterang
an 

Re
f Debit Kredit

Saldo

Debit Kredit

 
 

 3
 

 
 

  
Rp3.000.000,0
0
 

 
 

Rp300.000.00
0

 
 
  

(D) Pendapatan salon 

Tgl Keterang
an 

Re
f

Debit Kredit
Saldo

Debit Kredit

 
 

 
 

 
 

 
  

 450.000,0
0
 

 
 

 450.000,00

 

(E) Kas 

Tgl Keterang
an 

Re
f Debit Kredit

Saldo

Debit Kredit

 
 
1    Rp150.000,00  

 Rp150.000,0
0  

 
 
2    Rp450.000,00  

 Rp600.000,0
0  

25. Berikut ini daftar sisa bengkel Rapi per 31 Desember 2012 :
1. Kas Rp  5.000.000,00 3. Asuransi dibayar di muka Rp  4.800.000,00
2. Perlengkapan Rp  1.500.000,00 4. Peralatan Rp15.000,000,00

Data penyesuaian per 31 Desember 2012 :
1. Perlengkapan yang tersisa Rp500.000,00
2. Asuransi dibayar pada tanggal 1 Juli 2012 untuk 2 Tahun. 

Berdasarkan data di atas, jurnal penyesuaian yang benar adalah …..
(A) Beban perlengkapan Rp500.000,00

Perlengkapan Rp500.000,00
(B) Perlengkapan Rp1.000.000,00

Beban perlengkapan Rp. 1.000.000,00
(C) Beban asuransi Rp600.000,00

Asuransi dibayar di muka Rp600.000,00
(D) Beban asuransi Rp1.200.000,00

Asuransi dibayar di muka Rp1.200.000,00
(E) Beban asuransi Rp4.800.000,00

Kas Rp.4.800.000,00

26. Diketahui data :
Pendapatan jasa Rp20.200.000,00 - Prive  Rp  1.000.000,00
Beban asuransi Rp  1.200.000,00 - Beban gaji  Rp  2.000.000,00
Modal akhir Rp  9.100.000,00 - Beban sewa Rp  1.000.000,00
Modal awal Rp  5.700.000,00
Berdasarkan data di atas besar beban perlengkapan adalah …
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(A) Rp   1.200.000,00 (D) Rp11.600.000,00
(B) Rp   8.600.000,00 (E) Rp12.600.000,00
(C) Rp11.400.000,00

27. Beberapa pernyataan tentang neraca pembayaran 
(1) Ekspor barang-barang elektronik (4) Biaya transportasi turis
(2) Deposito bank di luar negeri (5) Pembayaran deviden
(3) Dibayar bunga kepada luar negeri
Yang merupakan neraca jasa adalah ….
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (3), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (5)

28. Jurnal penerimaan kas

Tgl
2010 

Keterangan Ref
Debit Kredit 

Kas Potongan
Penjualan

Piutang
dagang Serba-Serbi

Ok
t

1 Toko Melati  
   Rp 
540,000 60.000 600.000 -

5
Bunga 
Deposito  Rp100.000 - -

100.000 Pend.
Bunga

9 Tn. Bagus  Rp285.000 15000 300.000 -
1
0 Sewa Ruang  Rp200.000 - -

200.000 Pend,
Sewa

2
0 Tn. Yuni  Rp400.000 - 400.000

Dari jurnal penerimaan kas tersebut, transasksi yang benar adalalah ….

(A) 1 oktober 2010 dijual barang dangan kepada Toko Melati  secara tunai seharga   Rp600.000,00 , 
potongan 10%

(B) 5 Oktober 2010 dibayar bunga deposito sebesar Rp100.000,00
(C) 9 Oktober 2010 diterima dari Tn. Bagus atas pelunasan faktur tanggal 25-9- 2010 sebesar 

Rp300.000,00 (5/10,n/30)
(D) 10 Oktober 2010 dibayar sewa ruang sebesar Rp200.000,00
(E) 20 Oktober 2010 diterima dari Tn. Yudi pelunasan faktur tanggal 9 Oktober  2010 sebesar 

Rp400.000,00( 2/10,n/30)
29. Jurnal penerimaan kas PD Sentosa bulan Desember 2010 sebagai berikut :

Jurnal Penerimaan kas ( dalam ribuan rupiah)  Hal : 1

Data saldo piutang sebagai berikut : 
- Toko Ratna Rp10.000.000,00, - Toko Kenari Rp 8.000.000,00,-   Toko Agung Rp 6.000.000,00,-
Berdasarkan jurnal di atas posting ke buku besar pembantu yang benar adalah …..

(A) Toko Ratna 

Tgl Keterangan Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - - 10.000.000

Des 2 J.Pen kas 9.000.000 - 19.000.000
(B) Toko Ratna 

Tgl Keterangan Debit Kredit Saldo(D)

2010 1 Saldo - - 10.000.000

Des 5 J.Pen kas 9.000.000   1.000.000

(C) Toko Kenari 

Tgl Keterangan Debit Kredit Saldo(D)

2010 1 Saldo - -   8.000.000

Des
1
2 J.Pen kas 5.400.000 - 13.400.000
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(D) Toko Kenari

Tgl Keterangan Debit Kredit Saldo(D)

2010 1 Saldo - -   8.000.000

Des
1
2 J.Pen kas - 5.400.000 13.400.000

(E) Toko Agung

Tgl Keterangan Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - -   6.000.000

Des
2
9 J.Pen kas 4.000.000 - 10.000.000

30. PD” Louse Sukses” memiliki data akun sebagai berikut :
Persediaan barang dagang ( awal ) Rp50.000.000,00 -Retur Pembelian             Rp    
200.000,00 
Pembelian Rp20.000.000,00 -Persediaan akhir Brg dagangan 
Rp 21.200.000,00
Beban angkut Pembelian Rp      100.000,00 -Penjualan           Rp 
56.200.000,00
Potongan pembelian Rp      200.000,00
Dari akun-akun di atas besarnya harga pokok penjualan adalah ….
(A) Rp45.000.000,00 (D) Rp51.300.000,00
(B) Rp46.700.000,00 (E) Rp52.400.000,00
(C) Rp48.500.000,00

31. Data persediaan barang dagang per 1 January 2010 Rp1.800.000,00 dan persediaan barang dagang 
per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000,00. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian untuk 
persediaan awal dengan pendekatan harga pokok penjualan adalah ….
(A) Persediaan barang dagang Rp 1.800.000,00

HPP Rp 1.800.000,00
(B) HPP Rp 1.800.000,00

Pesediaan barang dagang Rp1.800.000,00
(C) HPP Rp 2.000.000,00

Persediaan barang dagang Rp 2.000.000,00
(D) Persediaan barang dagang Rp 2.000.000,00

HPP Rp 2.000.000,00
(E) HPP Rp 200.000,00

Persediaan barang dagang Rp 200.000,00

32. Berikut ini kertas kerja sebagian PD maju Jaya : 
( dalam ribuan ripiah ) 

N
O Nama Akun

Daftar Saldo Penyesuaian Disesuaikan Rugi Laba Neraca

D K D K D K D K D K

1 Kas
15.00

0 - - - 15.000 -
15.0
00 -

15.00
0 -

2
Persed. Brg. 
Dag

12.00
0 -

16.00
0

12.00
0 16.000 - - -

16.00
0 -

3 Penjualan -
35.00

0 - - - - - - -
35.0
00

4 Beban gaji 8.000 - 1.000 - 9.000 -
9.00

0 - - -

5 Beban Sewa
10.00

0 - - 7.500 2.500 -
2.50

0 - - -
Penyelesaian kertas kertas yang benar adalah akun …
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (3), dan (5) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

33. PD Berseri pada kahir periode akuntasi memiliki data sebagai berkut :
- Pers barang dagang ( awal         Rp24.000.000,00 -Penjualan 

Rp92.000.000,00
- Pembelian Rp68.000.000,00 -Retur penjualan dan PH Rp  

4.000.000,00
- Retur pembelian dari PH Rp   3.000.000,00 -Potongan Penjualan Rp  

1.300.000,00
- Potongan pembelian Rp      800.000,00 -Beban angkut pembelian Rp  

1.000.000,00
- Pers barang dagang ( akhir )Rp26.000.000,00 -Beban angkut penjualan Rp  

1.400.000,00
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- Beban gaji Rp  6.000.000,00 -Beban listrik & telepon Rp  
1.200.000,00

- Beban pajak Rp      150.000,00
Berdasarkan data tersebut, laba bersih sebelum pajak PD. Berseri adalah ….
(A) Rp63.200.000,00 (D) Rp14.900.000,00
(B) Rp24.000.000,00 (E) Rp14.750.000,00
(C) Rp23.500.000,00

34. Berikut ini transaksi terjadi pada sebuah usaha jasa:
(1) Membeli alat-alat kantor secara kredit = Kas ( D), Peralatan ( K)
(2) Membayar beban gaji yang terutang = Kas ( D), Utang gaji ( K)
(3) Melunasi sisa utang bulan lalu = Utang ( D), kas ( K)
(4) Menerima pelunasan utang dari debitor = Kas ( D), Piutang (K)
(5) Menyelesaikan pekerjaan jasa diterima bulan depan = Piutang ( D), pendapatan jasa ( K)

Pencatatan transaksi yang benar adalah …..
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (3), dan (5)
(B) (1), (2), dan (5) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

35. Berikut ini ciri-ciri BUMN :
(1) Dipimpin oleh seorang direksi (4) Modalnya  sebagian milik  negara yang 

berbentuk saham
(2) Dalam kegiatannya tidak mencari laba (5) Pegawai bersatus sebagai pegawai negeri 
(3) Status perusahaan berupa badan hukum
Yang termasuk ciri-ciri persero adalah ….
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (3), dan (5)
(B) (1), (3), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

36.

Jurnal Penutup UD " Cendrawasi

Per 31 Desember 2010

Desemb
er

31

Ikhtisar 
           Beban penjualan
           Harga pokok 
Penjualan

 100.000.000
 -
 -
 120.000.000
 -

 -
 10.000.000
 90.000.000
 -
 120.000.000

 31  Penjualan 
           Ikhtisar Laba/Rugi

Posting jurnal penutup ke buku besar beban penjualan setelah penutupan yang benar adalah ….
(A)

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Saldo

D K

Des
3
1 Neraca saldo  

10.000.0
00 -

10.000.00
0 -

 
3
1

 Junal 
Penutup  -

10.000.00
0 - -

(B)

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Saldo

D K

Des
3
1

Jurnal 
penutup  -

10.000.00
0 -

10.000.0
00

   
-

- - -
(C)

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Saldo

D K

Des
3
1 Neraca saldo  -

10.000.00
0 -

10.000.0
00

 
3
1

 Jurnal 
Penutup  

10.000.0
00 - - -

(D)

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit
Saldo

D K

Des
3
1 Neraca saldo  -

10.000.00
0 -

10.000.0
00
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3
1

 Jurnal 
penutup  -

10.000.00
0 -

20.000.0
00

(E)

37. Kegunaan 
informasi akuntansi
sebagai berikut:
(1) Menentukan 

besarnya pajak
(2) Menentukan besarnya kredit yang diberikan
(3) Mengevaluasi jalannya kegiatan usaha
(4) Membuat berbagai kebijakan dalan mengalokasikan keuangan
(5) Mengetahui besarnya gaji yang akan diterima
Kegunaan informasi akuntansi bagi pihak internal adalah ….
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (3), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

38. Beberapa contoh dalam pengelolaan Badan Usaha : 
(1) Manager menbandingkan jumlah produksi sedang berjalan dengan yang direncanakan
(2) Manager merencanakan total produksi selama satu tahun
(3) Dilakukan inspeksi setiap hari oleh manager personalia
(4) Direksi setiap minggu memanggil manager mendapat laporan
(5) Manager menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahliannya.

Yang termasuk contoh penerapan fungsi menajemen controlling adalah ….
(A) (1), (2), dan (3) (C) (2), (3), dan (4)
(B) (1), (3), dan (4) (D) (2), (3), dan (5) (E)  (3), (4), dan (5)

39. Koperasi : Sido Mukti “ akan membeli seluruh hasil panen dari para petani di daerahnya karena pada
bulan tertentu daerah penghasilkan jeruk yang lain juga panen, yang menyebabkan hasil  panen
jeruk melimpah dan harganya menurun drastis.  Agar hasil  panen jeruk petani  dapat  ditampung
selurunya  dan  para  petani  tidak  merugi maka  usaha  yang  paling  tepat  yang  dilakukan  oleh
koperasinya adalah ….
(A) Membeli jeruk dari para petani dan menjualnya ke kota dengan harga tinggi
(B) Membuat pabrik olahan jeruk menjadi berbagai macam produk
(C) Minta bantuan pemerintah untuk menyalurkan jeruk ke daerah-daerah lain
(D) Koperasinya hanya membeli jeruk dengan kualitas yang terbaik
(E) Para petani tidak menanam satu jenis komoditi saja ( satu jenis tanaman )

40. Pohon bambu tumbuh subur di sekitar pekarangan rumah penduduk “ Desa karya”. Pohon bambu
merupakan  sumber  kehidupan  masyarakat  setempat  karena  dapat  digunaka  sebagai  bahan
pembuatan kursi, meja, tas, tikar dan produk lainnya. Pak Harun ingin membantu penduduk daerah
tersebut menyalurkan produk-produks ke toko-toko
Peran Pak Harun sebagai wirausaha adalah ….
(A) Berani mengambil resiko karena produk belum dikenal
(B) Berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan kualitas bambu
(C) Mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk Desa Karya
(D) Berjiwa sosial untuk membantu kebutuhan keluarga
(E) Mendorong inovasi produksi pohon bambu 
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Tanggal Keterangan Re
f Debit Kredit

Saldo

D K

Des
3
1 Neraca saldo  

10.000.0
00 -

10.000.00
0 -

 
3
1

 Jumlah 
penutup  

10.000.0
00 -

20.000.00
0 -


