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NASKAH SOAL EKONOMI SIMULASI PRA UNBK 2019

1. Keluarga pak Hartanto memenuhi beberapa kebutuhan, di antara;
(1) Membeli beberapa kebutuhan pokok sehari-hari
(2) Membeli satu set kaset wayang kulit dalang Ki Anom Suroto.
(3) Makan bakso sapi kegemarannya dengan keluarganya.
(4) Pergi rekreasi dengan keluarga ke Candi Borobudur.
(5) Membeli pakaian tebal saat musim dingin
Jika ditinjau dari sifatnya yang termasuk kebutuhan jasmani adalah …
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (3), dan (4)
(B) (1), (3), dan (5) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (1), (4), dan (5)

2. Ketersediaan sumber daya tanah perkotaan sangat terbatas, sehingga mengakibatkan jumlah rumah
yang dibangun tidak sebanding dengan kebutuhan rumah yang terus meningkat. Salah satu cara
untuk mengatasi masalah tersebut adalah …
(A) Membuat  aturan  dengan  penegakan  sanksi  yang  tegas  mengenai  kegunaan  lahan/tanah

diperkotaan
(B) Melarang  pendirian  bangunan  di  atas  tanah  milik  negara  untuk  kepentingan  pribadi  atau

kelompok tertentu
(C) Mendirikan rumah susun yang sehat di atas tanah yang tersedia untuk kepentingan masyarakat
(D) Mengalihfungsikan lahan berupa rawa-rawa untuk dijadikan rumah yang layak huni
(E) Memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan/membangun rumah tangga layak di

mana saja

3. Pengusaha cokelat berusaha meningkatkan kualitas cokelat dan membuat desain baru yang lucu-
lucu.  Tujuannya  agar  anak-anak  menyukainya.  Dari  ilustrasi  tersebut,  masalah  ekonomi  yang
dihadapi pengusaha adalah ….
(A) Bagaimana cara memproduksi (D) Berapa jumlah barang diproduksi
(B) Di mana barang diproduksi (E) Barang apa yang diproduksi
(C) Untuk siapa barang diproduksi

4. Andi  berpeluang  menjadi  sopir  dengan  gaji  Rp3.000.000,00/bulan,  menjadi  karyawan  bengkel
dengan gaji Rp3.200.000,00/bulan, dan berpeluang pula menjadi karyawan di perusahaan swasta
dengan gaji Rp3.500.000,00/bulan. Apabila Andi memilih menjadi karyawan di perusahaan swasta
maka biaya peluang yang dikorbankan adalah …
(A) Rp3.000.000,00 (D) Rp6.200.000,00
(B) Rp3.200.000,00 (E) Rp9.700.000,00
(C) Rp3.500.000,00

5. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi:
(1) Kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah
(2) Belum ada pembagian kerja
(3) Hak milik perorangan tidak diakui
(4) Teknologi yang digunakan masih sederhana
(5) Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak diperdagangkan
Yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi tradisional 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)

6. Pengusaha batu bata berencana mengembangkan usahanya ke daerah lain karena tanah liat di sana
masih banyak yang belum dimanfaatkan. Dari ilustrasi tersebut, tindakan perilaku konsumen bagi
daerah adalah ….
(A) Menambah pengetahuan di daerah cara membuat batu bata
(B) Warga beralih profesi menjadi pengusaha batu bata
(C) Kurang mendukung karena merusak lingkungan sekitar
(D) Menambah sumber pendapatan bagi warga sekitar daerah
(E) Memberikan kemudahan warga sekitar dalam memproduksi batu bata

7. Diagram rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan:                 

Peran yang ditunjukan huruf A pada diagram tersebut adalah ….
(A) Menyediakan jasa faktor-faktor produksi
(B) Berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah
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(C) Menghabiskan barang dan jasa yang telah disediakan
(D) Memproduksi barang dan jasa yang diperoleh dari faktor-faktor produksi
(E) Membayar kompensasi/balas jasa atas pengunaan faktor-faktor produksi.

8. Jika  harga  Rp6.000,00/kg,  penjual  bersedia  menawarkan  10  kg.  jika  beras  naik  menjadi
Rp8.000,00/kg, penjual bersedia menawarkan 20 kg. dari data tersebut, fungsi penawaran terhadap
beras adalah ….

(A) Q=
1

200
P−40 (D) Q=200 P+4.000

(B) Q=
1

200
P+20 (E) Q=200 P−4.000

(C) Q=
1

200
P−20

9. Diketahui fungsi permintaan Q + P = 11 dan fungsi penawaran Q + 4 = 2P . Besarnya harga dan
jumlah keseimbangan pasar adalah ….
(A) P = 4 dan Q = 7 (D) P = 7 dan Q = 10
(B) P = 5 dan Q = 6 (E) P = 15 dan Q = 26
(C) P = 6 dan Q = 5

10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
(1) Bebas untuk masuk dan keluar dari pasar (4) Banyak hambatan untuk masuk ke pasar
(2) Ada satu penjual dan banyak pembeli (5)  Barang  dan  jasa  yang  dijual  bersifat

homogen
(3) Tidak mempunyai barang penganti yang dekat
Yang termasuk ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna 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)

11. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Balas jasa yang di terima berupa sewa (4)  Penawaran  berasal  dari  Rumah  tangga

konsumen
(2) Permintaan dari Rumah tangga produsen (5)  Bunga  ditentukan  oleh  Rumah  tangga

konsumen
(3) Balas jasa yang di terima berupa bunga
Yang merupakan ciri-ciri dari faktor produksi modal 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)

12. Perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro berdasarkan ruang lingkupnya adalah …
(A) Ekonomi mikro tingkat inflasi, sedangkan ekonomi makro jumlah pengangguran
(B) Ekonomi mikro penghasilan perusahaan, sedangkan ekonomi makro harga produksi
(C) Ekonomi mikro pembangunan ekonomi, sedangkan ekonomi makro harga barang
(D) Ekonomi mikro permintaan dari perusahaan, sedangkan ekonomi makro upah tenaga kerja
(E) Ekonomi mikro selera konsumen, sedangkan ekonomi makro meningkatnya pengangguran

13. Data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan Nasional ( dalam miliar)
- Upah tenaga kerja Rp2.000 - Import Rp1.250
- Sewa tanah Rp5.000 - Bunga modal Rp1.000
- Investasi Rp1.500 - Konsumsi masyarakat

Rp2.600
- Laba usaha Rp   300 - Belanja pemerintah Rp1.200
- Export Rp1.300
Besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah ….
(A) Rp4.050 miliar (D) Rp8.210 miliar
(B) Rp5.350 miliar (E) Rp8.300 miliar
(C) Rp7.850 miliar

14. Perhatikan tabel di bawah ini!
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No
.

Negara GDP (USS) Jumlah Penduduk

1 Filipina 81.760 juta 70 juta jiwa
2 Thailand 212.720 juta 80 juta jiwa
3 Indonesia 250.480 juta 230 juta jiwa
4 Singapura 147.350 juta 50 juta jiwa
5 Kamboja 12.900 juta 30 juta jiwa
6 Malaysia 130.750 juta 25 juta jiwa
Dari data di atas pendapatan perkapita negara tertinggi dan terendah adalah ….
(A) Singapura dan Kamboja (D) Malaysia dan Indonesia
(B) Singapura dan Filipina (E) Thailand dan Malaysia
(C) Malaysia dan Kamboja

15. Berikut ini pernyataan tentang indeks harga:
(1) Indeks harga konsumen dihitung dari harga barang untuk dijual
(2) Untuk melihat perkembangan perekonomian secara nasional
(3) Petunjuk yang dapat digunakan dalam mengukur inflasi
(4) Oleh pedagang digunakan dalam kebijakan penetapan harga
(5) Indeks harga berguna sebagai deflator
Peryataan yang benar tentang indeks harga 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)

16. Jika  fungsi  konsumsi  C  =  100.000  +  0,75Y  (dalam rupiah),  sedangkan  C  merupakan  besarnya
konsumsi,  dan  Y  besarnya  pendapatan,  maka  besarnya  konsumsi  apabila  tabungan  sebesar
Rp100.000,00 adalah ….
(A) Rp800.000,00 (D) Rp100.000,00
(B) Rp700.000,00 (E) Rp  95.000,00
(C) Rp680.000,00

17. Dalam transaksi harga barang Rp1.650.000,00 barang yang terjual sebanyak 40 unit, kecepatan
peredaran uang sebanyak 30 kali.  Jika produksi barang meningkat 25%, maka besar uang yang
beredar dalam transaksi adalah …
(A) Rp2.850.000,00 (D) Rp1.546.875,00
(B) Rp2.750.000,00 (E) Rp1.237.500,00
(C) Rp2.200.000,00

18. Tidak setiap pinjaman yang diajukan kepada bank dapat 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

19. Berikut ini hal yang berhubungan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi:
(1) Proses kenaikan output produksi (4) Adanya pemerataan pendapatan
(2) Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat (5)  Tidak  memperhatikan  pertumbuhan

penduduk
(3) Adanya perubahan struktur ekonomi
Yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah ….
(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)

20. Perhatikan tabel dibawah ini!

GNP suatu negara
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
310 triliun 325 triliun 340 triliun

Dari tabel di atas besarnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar ….
(A) 3,06 % (D) 4,62 %
(B) 3,15 % (E) 4,83 %
(C) 3,92 %

21. Pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
(1) Biaya keperluan perwakilan luar negeri (4) Pembayaran bunga luar negeri
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(2) Pemeliharaan sarana dan prasarana (5) Penerimaan trasfer bantuan
(3) Belanja perjalan dinas
Yang merupakan pengeluaran pemerintah pusat 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)

22. Perhatikan mekanisme transaksi produk bursa efek di bawah ini!
(1) Dealer menghubungkan petugas di bursa untuk menjual saham
(2) Pemilik modal ketika melakukan transaksi menghubungkan 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 termasuk 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. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1) Melancong ke luar negeri (4) Membeli saham perusahan luar negeri
(2) Bunga yang diterima dari luar negeri (5) Mengekspor hasil pertanian
(3) Membayar bunga bank luar negeri
Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk 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 (4)

24. Kegunaan informasi akuntansi:
(1) Untuk menetapkan besar pajak (4)  Pedoman  pengambilan  keputusan

perusahaan
(2) Dasar pemberian pinjaman (5) Bahan informasi untuk melakukan investasi
(3) Untuk menaikkan gaji karyawan
Kegunaan informasi akuntansi bagi pemakai pihak eksternal adalah …
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (2), dan (5) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

25. Transaksi bulan Mei:
Tgl 6 dibeli peralatan Rp800.000,00 sisanya dibayar minggu depan
Tgl 8 dibayar gaji karyawan minggu I sebesar Rp300.000,00
Percatatan kedalam persamaan akuntansi yang benar adalah ….

(dalam ribuan rupiah) 
(A)

(dalam ribuan rupiah)
(B)

(dalam ribuan rupiah)
(C)

                                                                                                 (dalam ribuan rupiah)
(D)
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TGL Harta = Utang + Modal keterang
an

Kas Piuta
ng

Perlengkap
an

Peralata
n 

Utang Mod
al

6 (800) - - - - - -
8 (300) - - - - (300) -

TGL Harta = Utang + Modal keterang
an

Kas Piuta
ng

Perlengkap
an

Peralata
n 

Utang Mod
al

6 (550) - 550 - - - -
8 (300) - - - - 300 -

TGL Harta = Utang + Modal keterang
an

Kas Piuta
ng

Perlengkap
an

Peralata
n 

Utang Mod
al

6 (550) 250 800 - - - -
8 (300) - - - 300 - -

TGL Harta = Utang + Modal keterang
an

Kas Piuta
ng

Perlengkap
an

Peralata
n 

Utang Mod
al

6 (550) - - 800 250 - -
8 (300) - - - - (300) -
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                                                                                                                (dalam ribuan
rupiah)

(E)

26. Pencatatan\mek
anisme debit dan kredit:
(1) Diterima pelunasan piutang usaha = Piutang (D), Kas ( K)
(2) Dibayar utang usaha = Utang (D), kas (K)
(3) Dibayar beban asuransi = B. asuransi (D), kas (K)
(4) Diterima pinjaman = kas (D), utang (K)
(5) Dibeli perlengkapan secara kredit = Utang (D), Perlengkapan (K)
Cara pencatatan yang benar adalah …
(A) (1), (2), dan (5) (D) (2), (3), dan (5)
(B) (1), (3), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (2), (3), dan (4)

27. Perhatikan jurnal berikut!
1. Kas RP 1.000.000,00

Peralatan Rp1.000.000,00
2. Peralatan Rp 800.000,00

Kas Rp 800.000,00
3. Perlengkapan Rp 500.000,00

Utang usaha Rp500.000,00

Jurnal umum di atas posting ke buku besar yang benar adalah ….
(A) Kas 

Tgl Keterangan Re
f 

D K Neraca saldo
D K

1 Rp1.000.000,00 Rp1.000.00
0,00

2 Rp800.00
0,00

Rp800.00
0,00

(B) Kas 

Tgl Keterangan Re
f 

D K Neraca saldo
D K

1 Rp1.000.000,00 Rp1.000.000
,00

2 Rp800.000,00 Rp1.800,000
,00

(C) Kas 

Tgl Keterangan Re
f 

D K Neraca saldo
D K

1 Rp1.000.000,00 Rp1.000.00
0,00

2 Rp800.000
,00

Rp   
200,000,00

(D) Perlengkapan 

Tgl Keterangan Re
f 

D K Neraca saldo
D K

3 Rp500.000,00 Rp500.00,
00

(E) Utang usaha 

Tgl Keterangan Re
f 

D K Neraca saldo
D K

3 Rp500.000,00 Rp500.000,
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TGL Harta = Utang + Modal keterang
an

Kas Piuta
ng

Perlengkap
an

Peralata
n 

Utang Mod
al

6 (550) 250 - 800 - - -
8 (300) - - - - (300) -
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00

28. Perhatikan daftar neraca sisa Salon Cantik per 31 Desember 2012!
1. Kas Rp   7.000,000,00
2. Sewa dibayar dimuka Rp   1.800.000,00
3. Peralatan Rp10.000.000,00
4. Akumulasi penyusutan Rp   2.000.000,00
Data penyesuaian per 31 Desember 2012:
1. Sewa dibayar pada tanggal 1 Agustus 2012 untuk 1 tahun
2. Peralatan disusutkan sebesar 10% tiap tahun dari harga perolehan.

Berdasarkan data di atas jurnal penyesuaian yang benar adalah …
(A) Beban Sewa Rp1.800.000,00

Kas Rp1.800.000,00
(B) Sewa dibayar dimuka Rp1.800.000,00

Beban sewa Rp1.800.000,00
(C) Beban penyusutan peralatan Rp200.000,00

Akumulasi penyusutan peralatan Rp200.000,00
(D) Beban penyusutan peralatan Rp1.000.000,00

Akumulasi penyusutan peralatan Rp1.000.000,00
(E) Akumulasi penyusutan peralatan Rp1.000.000,00

Beban penyutan peralatan Rp1.000.000,00

29. Data perusahaan “Jasa Marga” sebagai berikut:
- Kas …………………………………Rp15.000.000,00 - Beban administrasi …………Rp   

5.500.000,00
- Pendapatan jasa …………… Rp31.700.000,00 - Modal awal …………………….Rp   

7.250.000,00
- Beban sewa ……………………Rp  1.400.000,00 - Modal akhir 

…………………….Rp20.200.000,00
- Beban gaji ………………………Rp  2.600.000,00 - Beban perlengkapan…………xx
- Private jasa Marga …………Rp  7.500.000,00

Besar beban perlengkapan perusahaan “Jasa Marga” adalah ….
(A) Rp1.400.000,00 (D) Rp2.000.000,00
(B) Rp1.500.000,00 (E) Rp2.150.000,00
(C) Rp1.750.000,00

30. Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal
2012

Keterangan
Re
f

Debit Kredit

Kas
Pot.

penjual
an

Piutang
dagang

P
j

Serba-serbi

Mei 5 Toko 270.000 30.000 300.000 - -
10 Sewa ruang 500.000 - - - 500.00 Pend. Sewa
11 Tn Bambang 800,000 - 800,000 - -
15 Bunga deposito 100.000 - - - 100.000 pend. 

Bunga
20 Tn Budi 490.000 10.000 500.000 - -

Dari jurnal penerimaan kas tersebut transaksi yang benar adalah ….
(A)   5 Mei 2012 Diterima dato toko Rima pelunasan faktur tanggal 1 Mei 2012 sebesar 

Rp300.000,00 syarat 10/10,n/30
(B) 10 Mei 2012 dibayar sewa ruang sebesar Rp500.000,00
(C) 11 Mei 2012 Diterima dari Tn. Bambang pelunasan faktur tanggal 8 Mei 2012 sebesar 

Rp800.000,00 syarat 3/10,n/30
(D) 15 Mei 2012 Dibayar bunga sebesar Rp100.000,00
(E) 20 Mei 2012 Diterima pelunasan dari Tn. Budi faktur tanggal 5 Mei 2012 sebesar Rp500.000,00 

syarat 2/10, n/30
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31. Jurnal penerimaan kas PD Sentosa bulan Desember 2010 terlihat sebagai berikut:
Jurnal Penerimaan Kas (dalam ribuan rupiah )

Data saldo piutang sebagaiberikut :
- Toko Indah Rp15.000.000,00    -  Toko Pratiwi   Rp 4.000.000,00
- Toko Cahaya Rp10.000.000,00

Berdasarkan jurnal di atas buku besar pembantu yang benar adalah ….

(A) Toko Indah ( dalam rupiah )

Tanggal Keterang
an

Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - 15.000.000
Des 5 J. Pen kas 8.000.000 - 23.000.000

(B) Toko Indah ( dalam rupiah ) 

Tanggal Keterang
an

Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - 15.000.000
Des 5 J. Pen kas 8.000.000 23.000.000

(C) Toko Cahaya ( dalam Rupiah )

Tanggal Keterang
an

Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - 10.000.000
Des 12 J. Pen kas 7.400.000 2.600.000

(D) Toko cahaya

Tanggal Keterang
an 

Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - 10.000.000
Des 12 J. Pen kas 7.400.000 2.600.000

(E) Toko Pratiwi ( dalam rupiah )

Tanggal Keterang
an

Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - 4.000.000
Des 29 J. Pen kas 2.000.000 2.000.000

32. Diketahui data keuangan PD Cempaka sebagai berikut:
1. Persediaan Awal Rp15.000.000,00 4. Retur Pembelian Rp  5.000.000,00
2. Pembelian Rp85.000.000,00 5. Potongan pembelian Rp  3.000.000,00
3. Beban angkut Pembelian Rp  1.500.000,00 6. Persediaan akhir Rp24.000.000,00
Besar Harga pokok penjualan (HPP) adalah ….
(A) Rp66.500.000,00 (D) Rp79.500.000,00
(B) Rp69.500.000,00 (E) Rp87.500.000,00
(C) Rp76.500.000,00

33. PD Bumi Asih mempunyai data persediaan awal Rp48.000.000,00 dan persediaan akhir 
Rp54.000.000,00. Berdasarkan data tersebut jurnal penyesuaian untuk akun persediaan barang 
dengan pendekatan HPP adalah ….
(A) Persediaan barang Rp48.000.000,00

Harga Pokok penjualan Rp48.000.000,00
Harga pokok penjualan Rp54.000.000,00
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Persediaan barang Rp54.000.000,00
(B) Harga pokok penjualan Rp48.000.000,00

Persediaan barang Rp48.000.000,00
Persediaan barang Rp54.000.000,00

Harga pokok penjualan Rp54.000.000,00
(C) Persediaan barang Rp54.000.000,00

Harga pokok penjualan Rp54.000.000,00
(D) Harga pokok penjualan Rp48.000.000,00

Persediaan barang Rp48.000.000,00
(E) Harga pokok penjualan Rp6.000.000,00

Persediaan barang Rp6.000.000,00
34. Kertas kerja sebagaian UD “ Mentari “ Per 31 Desember 2010

Penyelesaian kertas kerja dengan metode HPP yang benar 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)

35. PD Bersinar  pada akhir periode akuntansi memiliki data sebagai berikut :
- Persediaan barang dagang ( awal ) Rp 24.000.000,00 - Retur penjulan dan PH            Rp  

4.000.000,00
- Pembelian             Rp 68.000.000,00 - Potongan penjualan            Rp  

1.300.000,00
- Tetur pembelian dan PH             Rp   3.000.000,00 - Beban angkut pembelian Rp  

1.000.000,00
- Potongan pembelian             Rp      800.000,00 - Beban angkut penjualan Rp  

1.400.000,00
- Persediaan barang dagang ( akhir )Rp 26.000.000,00 - Beban gaji Rp  

6.000.000,00
- Penjualan             Rp 92.000.000,00 - Beban listrik dan telepon Rp  

1.200.000,00
- Beban pajak Rp       300.000,00

Berdasarkan data tersebut, laba bersih sebelum pajak PD Bersinar adalah ….
(A) Rp63.200.000,00 (D) Rp14.750.000,00
(B) Rp24.000.000,00 (E) Rp14.600.000,00
(C) Rp14.900.000,00

36.

Jurnal Penutup UD” Merpati “
Per 31 Desember 2012

Desember 3
1

Ikhtisar Laba/Rugi
         Beban gaji
         Beban penjualan
         Pembelian 

120.00.000
-
-
-

-
20.000.000
10.000.000
90.000.000

3
1

Penjualan 
Pot. Pembelian
         Ikhtisar Laba/Rugi

120.000.000
5.000.000

-

-
-

125.000.000

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

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo
D K

Des 31 Neraca saldo 20.000.0
00

- 20.000.000 -

31 Jurnal Penutup - 20.000.00
0

- 20.000.0
00

(B) Beban penjualan 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo
D K
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Des 31 Neraca saldo - 1.000.00
0

- 10.000.0
00

31 Jurnal  
Penutup

1.000.000 - - -

(C) Pembelian 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo
D K

Des 31 Neraca saldo 90.000.0
00

- 90.000.00
0

-

31 Jurnal  
Penutup

- 900.000.0
00

- -

(D) Penjualan 

Tanggal Keterangan Re
f

Debit Kredit Saldo
D K

Des 31 Neraca saldo 120.000.00
0

- 120.000.00
0

-

31 Jurnal  
Penutup

120.000.00
0

- - -

(E) Pot. Pembelian 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Saldo
D K

Des 31 Neraca saldo 5.000.000 - 5.000.000 - 
31 Jurnal  

Penutup
- 5.000.00

0
- -

37. Beberapa contoh dari pengelolaan Badan Usaha:
(1) Perusahaan komunikasi berusaha meningkatkan pelayanan sehingga dapat menjangkau seluruh 

Indonesia
(2) Dalam mengembangkan usahanya pabrik kaca membuka pabrik baru sehingga perlu adanya 

pembentukan organisasi
(3) Untuk mempermudah penugasan kepada karyawan yang telah ditentukan kelompok-kelompok 

unit kerja
(4) Pimpinan perusahaan setiap 3 bulan bulan sekali mengadakan pengawasan kepada bawahannya
(5) Dapat menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas

Dari beberapa contoh di atas, yang merupakan fungsi manajemen organizing 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)

38. Berilkut ini ciri-ciri BUMN:
(1) Modalnya merupakan sebagian milik negara yang berbentuk saham
(2) Dalam kegiatannya tidak mencari laba
(3) Status perusahaan berupa badan hukum
(4) Dipimpin oleh seorang direksi
(5) Pegawainya berstatus sebagai pegawai negeri

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

39. Koperasinya sejahtera yang berada di kota Daya, keberadaannya sangat bermanfaat bagi 
anggotanya, namun yang dirasakan oleh koperasi tersebut kekurangan modal serta kemampuan 
sebagian pengurus  masih terbatas.
Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara ….
(A) Mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
(B) Menaikkan bunga pinjaman agar dapat meningkatkan SHU
(C) Menaikkan simpanan pokok dan simpanan wajib tanpa melalu RAT
(D) Menerima anggota sebanyak-banyaknya karena keangotaan koperasi bersifat sukarela dan 

terbuka
(E) Pegurus mencari modal bekerja sama dengan lembaga keuangan yang bisa memberikan 

pinjaman dengan bunga rendah
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40. Bapak Ahmad melihat singkong di daerah pedesan kurang mempunyai nilai ekonomis, ia mulai 

mencari tahu bagaimana cara mengelola singkong menjadi makanan yang disenangi masyarakat. Ia 
mencoba membuat keripik singkong dengan berbagai rasa ,ada rasa pedas sekali,pedas manis, rasa 
keju dan lain-lain. Dengan usahanya ini dalam sebulan modal sudah kembali. Peran Bapak Ahmad 
sebagai wirausaha adalah ….
(A) berani mengambil resiko yang mungkin terjadi di usaha keripik singkong
(B) mampu menangkap peluang usaha yang menguntungkan perusahaan
(C) meningkatkan inovasi baru guna memperbesar arus barang
(D) memperluas kesempatan kerja bagi bagi  masyarakat di daerah
(E) membantu peningkatan produksi singkong di daerahnya
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