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 NASKAH SOAL EKONOMI SIMULASI PRA UNBK 2019

1. Andi seorang pelajar kelas X di suatu SMA melakukan tindakan sebagai berikut :
(1) Menabung di Bank Mandiri (4) Masuk asuransi pelajar di sekolahnya
(2) Membeli buku pelajaran kelas X (5) Menyisihkan uang saku untuk ditabung
(3) Membeli sepatu sekolah
Berdasarkan kebutuhan di atas, yang termasuk kebutuhan masa yang akan datang adalah …
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5)
(B) (1), (3), dan (4) (E) (3), (4), dan (5)
(C) (1), (4), dan (5)

2. Penggunaan  sumber  daya  alam seperti  minyak  bumi  mengakibatkan  lingkungan  menjadi  rusak
seperti polusi udara. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan yang paling
tepat adalah ….
(A) Tidak menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar dan menggantikannya dengan batu bara
(B) Menyediakan ruang terbuka hijau di setiap gedung atau pinggiran jalan raya sebagai penyaring 

udara yang kotor
(C) Membuat aturan yang melarang penggunaan sumber daya alam untuk berbagai kepentingan di 

manapun berada
(D) Melakukan pendataan ulang terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekplorasi

sumber daya alam
(E) Mengambil alih perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam 

berlebihan menjadi miliki negara

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) Di  mana barang diproduksi (D) Barang apa yang diproduksi
(B) Untuk siapa barang diproduksi (E) Bagaimana cara memproduksi
(C) Berapa jumlah barang diproduksi

4. Rendi seorang tenaga kerja berpeluang menjadi accounting dengan gaji Rp2.600.000,00 per bulan,
menjadi  karyawan  di  Bank  dengan  Rp2.700.000,00  per  bulan,  dan  berpeluang  juga  menjadi
karyawan perusahaan swasta dengan gaji Rp2.900.000,00 per bulan. Apabila Rendi memilih menjadi
wirausaha maka biaya peluang yang di korbankan Rendi adalah ….
(A) Rp2.600.000,00 (D) Rp5.600.000,00
(B) Rp2.700.000,00 (E) Rp8.200.000,00
(C) Rp2.900.000,00

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 menajdi 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. Perhatikan diagram berikut!

Dari diagram di atas, peranan pemerintah yang ditunjukan huruf A adalah …..

(A) Pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum
(B) Pemerintah membayar gaji, sewa dan upah kepada karyawan/pegawai negeri
(C) Pemerintah memperoleh sumber pendapatan yang berupa pajak
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(D) Pemerintah menyediakan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat
(E) Pemerintah mendapatkan devisa dari kegiatan ekspor barang

8. Jika harga Rp6.000,00/kg, penjual bersedia menawarkan 10 kg. jika harga 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 = 200P+4.000

(B) Q = 
1

200
P+20 (E) Q = 200P−40

(C) Q = 
1

200
P−20

9. Diketahui : fungsi permintaan Qd = 75 – P     dan  Fungsi penawaran Qs = 30 + 2 P , harga dan 
jumlah keseimbangan adalah ….
(A) P = 75 dan Q = 30 (D) P = 30 dan Q = 75
(B) P = 60 dan Q = 15 (E) P = 15 dan Q = 60
(C) P = 45 dan Q = 30

10. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
(1) Bebas untuk masuk dan keluar dari pasar (4) Banyak hambatan untuk masuk ke pasar
(2) Terdapat beberapa penjual (5) Barang dan jasa dijual bersifat homogen
(3) Tidak mempunyai barang substitusi 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. Berikut ini ciri-ciri pasar input dan pasar output:
(1) Penawaran datang dari konsumen (4) Balas jas berupa upah/gaji
(2) Produk berupa barang dan jasa (5) Balas jasa yang di terima berupa laba
(3) Permintaan datang dari produsen
Yang termasuk ciri-ciri pasar produksi tenaga kerja 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)

12. Perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro berdasarkan ruang lingkupnya adalah ….
(A) Ekonomi mikro tingkat inflasi, sedangkan ekonomi makro jumlah pengganguran
(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 meningkatkannya pengangguran

13. Berikut ini data perekonomian makro negara ( dalam miliar) :
Pendapatan Rp300 - Pengeluaran permintah Rp1,200
Impor Rp450 - Gaji/upah Rp1.500
Ekspor Rp540 - Laba usaha Rp1.050
Konsumsi masyarakat Rp600 - Pendapatan sewa Rp900
Investasi Rp750
Besar pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah ….
(A) Rp2.450 miliar (D) Rp3.750 miliar
(B) Rp2.550 miliar (E) Rp6.390 miliar
(C) Rp2.640 miliar

14. Tabel pendapatan di beberapa negara :

No Negara GNP Jumlah Penduduk
1 Malaysia 2.450.000 45 juta jiwa
2 Vietnam 985.000 30 juta jiwa
3 Filipina 2.040.000 40 juta jiwa
4 Thailand 1.345.000 25 juta jiwa
5 Timor leste 1.020.000 40 juta jiwa
6 Laos 945.000 30 juta jiwa

Negara yang memiliki pendapatan perkapita terendah dan tertinggi adalah ….
(A) Malaysia dan Vietnam (D) Timor Leste  dan Malaysia
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(B) Vietnam dan Filipina (E) Timor Leste dan Laos
(C) Thailand dan Timor Leste

15. Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Dapat mengetahui indeks harga barang eceran
(2) Dapat mengetahui indeks harga barang untuk di jual kembali
(3) Menginformasikan 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) 

16. Jika fungsi konsumsi S = - 95.000 + 0,25 Y dalam rupiah, sedangkan S merupakan besarnya 
tabungan, 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

17. Transaksi sepeda gunung 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 
besar 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

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. 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 di barengi dengan teknologi
(5) Meningkatnya  pendapatan nasional dalam satu tahun

Yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi adaah ….
(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) 

20. Berikut ini GNP negara Y:
GNP tahun 2008 Rp12.500 M,   GNP tahun 2009 Rp13.250 M dan GNP tahun 2010 Rp14.850 M
Berapa besar pertumbuhan ekonomi negara Y tahun 2009 ?
(A) 5,6% (D) 10,7%
(B) 6% (E) 12%
(C) 8%

21. Beberapa jenis pengeluaran anggaran :
(1) Gaji pegawai Negeri Sipil (4) Anggaran pelaksanaan desentralisasi
(2) Belanja pelunasan utang luar negeri (5) Merenovasi kantor PDAM
(3) Belanja perbaikan jalan provinsi
Yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah 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) 

22. Perhatikan mekanisme transaksi produk bursa efek  di bawah ini !
(1) Dealer menghubungi  petugas di bursa untuk menjual saham
(2) Pemilik modal ketika melakukan transaksi menghubungi broker
(3) Investor menanamkan modalnya di pasar modal
(4) Broker meneruskan perintah yang diinginkan para dealer di perusahaan investasi
(5) Broker memberikan keuntungan kepada pemiliki modal
Yang termasuk mekanisme pembelian di bursa efek adalah ….
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(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) Pak Broto membeli saham perusahaan Jepang karena lebih menjanjikan
(2) Importir Indonesia lebih memilih mengimpor elektronik dari China
(3) Para turis mancanegara berdatangan ke pulau Bali menjelang liburan sekolah
(4) Perusahaan BUMN telah mampu menjual sahamnya di masyarakat luar negeri
(5) Pinjaman ke luar negeri dengan jangka waktu lebih dari satu tahun

Pernyataan di atas yang termasuk neraca modal adalah …
(A) (1), (2), dan (3) (D) (2), (4), dan (5) 
(B) (1), (4), dan (5) (E) (3), (4), dan (5) 
(C) (2), (3), dan (4) 

24. Kegunaan informasi akuntansi :
(1) Dasar penetapan harga jual suatu produk
(2) Sebagai pedoman untuk membeli sahamnya
(3) Sebagai dasar untuk mengambil kebijakan perusahaan
(4) Sebagai dasar perhitungan pajak yang akan dikenakan
(5) Sebagai pedoman perencanaan tahun yang akan datang
Yang termasuk kegunaan informasi bagi pihak internal 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) 

25. Transaksi salon”Kuning Langsat” Yogyakarta selama bulan Januari 2011:
Tanggal 1. Pemilik  mendirikan  perusahaan  dengan  menyetor  uang  tunai  Rp50.000.000,00  dan

sebidang tanah beserta bangunannya senilai Rp200.000.000,00
Tanggal 5. Dibeli peralatan salon Rp8.000.000,00 dan perlengkapan senilai Rp3.000.000,00 baru 

dibayar Rp10.000.000,00
Pencatatan ke dalam persamaan akuntansi yang tapat adalah ….
(A)

Tgl
Harta utang Modal

Kas
Perlengka
pan Peralatan 

Tanah ,
Bgn

Fe
b 1

Rp50.000.00
0  - -   -

Rp250.000.00
0

 5
(Rp10.000.00
0)

Rp8.000.00
0

Rp3.000.00
0  

 Rp1.000.0
00  

(B)

Tgl
Harta utan

g Modal

Kas
Perlengka
pan Peralatan 

Tanah dan
Bangunan

Fe
b 1

Rp200.000.00
0 - -

Rp50.000.0
00 -

Rp250.000.00
0

 5
(Rp11.000.00

0)
Rp3.000.00

0 Rp8.000.000 - -
(C)

Tgl
Harta utang Modal

Kas
Perlengk
apan 

Peralata
n 

Tanah dan
Bangunan

Fe
b 1

Rp50.000.0
00  - -

 Rp200.000.
000  -

Rp250.000.0
00

 5
(Rp10.000.0
00)

Rp3.000.0
00

Rp8.000.0
00  

 Rp1.000.
000  

(D)

Tgl
Harta utang Modal

Kas
Perlengk
apan 

Peralata
n 

Tanah dan
Bangunan

Fe
b 1

(Rp50.000.0
00)  - -

 (Rp200.000.
000)  -

Rp250.000.
000

 5 -
Rp3.000.0
00

Rp8.000.0
00  

 Rp1.000.
000  -

(E)
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Tgl
Harta

utang Modal
Kas

Perlengka
pan 

Peralata
n 

Tanah dan
Bangunan

Fe
b 1

Rp50.000.0
00  - -

 Rp200.000.
000

 Rp50.000.
000

Rp200.000.
000

 5
(Rp10.000.0
00)

Rp8.000.0
00

Rp3.000.0
00  

 (Rp1.000.0
00)  -

26. Pencatatan mekanisme debit dan kredit:
(1) Dibeli peralatan tunai = peralatan (D), kas (K)
(2) Membayar uang usaha = kas (D), utang usaha (K)
(3) Penyetoran modal awal = kas (D), modal (K)
(4) Diterima pendapatan jasa = kas ( D), modal (K)
(5) Dijual perlatan bekas kredit = piutang (D), peralatan bekas ( K)

Cara pencatatan yang benar 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)

 
27. Transaksi dalam jurnal selama bulan Juni : 

Tgl 
Perkiraa

n D K

5/6
Kas 7.600

 
7.600      Modal

15/6
Peralatan 2.000

 
2.000      Kas

20/6
Prive 100

 
100      Kas

Dari Jurnal Umum di atas posting yang benar adalah ….
(A) Kas 

Tgl
Keterang

an Ref D K

Saldo

D K

6/6    7.600  7.600  

15/6     2.000  2.000

20/6        100  100
(B) Kas

Tgl
Keterang

an Ref D K

Saldo

D K

6/6    7.600   7.600  

15/6     2.000  5.600

20/6        100  5.500
(C) Modal

Tgl
Keterang

an Ref D K

Saldo

D K

5/6    7.600   7.600  
(D) Peralatan

Tgl
Keterang

an Ref D K

Saldo

D K

5/6     2.000  2.000  

(E) Prive

Tgl
Keterang

an Ref D K

Saldo

D K

20/6    100    100

28. Perhatikan daftar sisa Salon Cantik 31 Desember 2011!
1. Kas Rp   7.000.000,00 3. Peralatan Rp10.000.000,00
2. Sewa dibayar dimuka Rp   1.800.000,00 4. Akumulasi penyusutan Rp   

2.000.000,00
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Data penyesuaian per 31 Desember 2011:
1. Sewa dibayar pada tanggal 1 Agustus 2011 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) Akumulasi  penyusutan  peralatan Rp1.800.000,00

Beban sewa Rp1.800.000.00
(C) Beban penyusutan peralatan Rp.200.000,00

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 penyusutan peralatan Rp1.000.000,00

29. Data sebagian keuangan salon Angga :
- Pendapatan jasa Rp24.000.000,00 - Pengambilan prive Rp   1.000.000,00
- Beban sewa Rp   2.000.000,00 - Modal akhir Rp22.000.000,00
- Beban bunga Rp   1.000.000,00 - Modal awal Rp10.500.000,00
- Beban gaji Rp   4.000.000,00 - Hutang Lancar Rp   1.000.000,00

Berdasarkan data beban perlengkapan adalah ….
(A) Rp27.500.000,00 (D) Rp   2.500.000,00
(B) Rp16.500.000,00 (E) Rp      500.000,00
(C) Rp   4.500.000,00

30. Jurnal Penerimaan Kas

Tgl
2010 

Keterangan R
ef

Debit Kredit 

Kas 

Potonga
n 
Penjuala
n 

Piutang
dagang Serba-Serbi

Me
i

5 Toko Rima  
   Rp

270,000 300.000 300.000 -

10 Sewa ruang  Rp500.000 - -
500.000 Pend.

Bunga

11 Tn. Bambang  Rp800.000 - 800.000 -

15
Bunga 
deposito  Rp100.000 - - 100.000 Pend, Sewa

20 Tn. Budi  Rp490.000 10.0000 500.000
Dari jurnal penerimaan kas tersebut, transasksi yang benar adalalah ….
(A)   5 Mei 2010 Diterima dari Toko Rima pelunasan faktur 1 Mei 2010 sebesar Rp300.000,00 syarat 

10/10,n/30
(B) 10 Mei 2010 Dibayar sewa ruang sebesar Rp500.000,00
(C) 11 Mei 2010 Diterima dari Tn. Bambang pelunasan faktur 8  Mei 2010 sebesar Rp 800.000,00 

syarat 3/10,n/30
(D) 15 Mei 2010 Dibayar bunga  sebesar Rp100.000,00
(E) 20 Mei 2010Diterima pelunasan dari Tn. Budi Faktur tanggal 5 Mei 2010 sebesar  Rp500.000,00 

syarat 2/10,n/30

31. Jurnal penerimaan kas PD Sentosa bulan Desember 2010 terlihat sebagai berikut:
Jurnal Penerimaan Kas ( dalam ribuan rupiah ) Hal 1
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Data saldo piutang  sebagai berikut :
- Toko Indah Rp15.000.000,00
- Toko Cahaya Rp  8.000.000,00
- Toko Pratiwi Rp  4.000.000,00

Berdasarkan jurnal di atas posting ke buku besar pembantu yang benar adalah ….
(A) Toko Indah ( dalam rupiah )

Tanggal Keterangan 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 Keterangan 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 Keterangan Debit Kredit Saldo (D)

2010 1 Saldo - - 8.000.000
Des 12 J. Pen kas - 7.400.000    600.000

(D) Toko cahaya ( dalam rupiah )

Tanggal Keterangan 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 Keterangan Debit Kredit Saldo (D)

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

32. Pada akhir periode PD Jasmadi mempunyai data keuangan sebagai berikut :
- Pembelian Rp100.000.000,00 - Beban angkut pembelian  Rp     2.000.000,00
- Penjualan Rp180.000.000,00 - Persediaan akhir  Rp   60.000.000,00
- Persediaan awal Rp   45.000.000,00 - Retur Pembelian  Rp     6.000.000,00
- Potongan pembelian Rp     5.000.000,00 - Beban angkut penjualan  Rp     

1.000.000,00
Berdasarkan data di atas maka besarnya HPP adalah ….
(A) Rp72.000.000,00 (D) Rp106.000.000,00
(B) Rp76.000.000,00 (E) Rp143.000.000,00
(C) Rp88.000.000,00

33. Dalam neraca saldo terdapat akun persediaan barang bersaldo Rp64.000.000,00. Data penyesuaian
persediaan barang Rp75.000.000,00.Berdasarkan data di atas maka jurnal penyesuaian untuk akun
persediaan barang akhir adalah …..
(A) Persediaan barang Rp 64.000.000,00 -  

Harga pokok penjualan - Rp 64.000.000,00
(B) Harga pokok penjualan Rp 64.000.000,00 -

Pesediaan barang - Rp.64000.000,00
(C) Harga pokok penjualan Rp 75.000.000,00 -

Persediaan barang - Rp 75.000.000,00
(D) Persediaan barang Rp 75.000.000,00 -

Harga pokok penjualan - Rp 75.000.000,00
(E) Persediaan barang Rp 9.000.000,00 -

Harga pokok penjualan - Rp9.000.000,00

34. Kertas kerja sebagian UD “ Mentari “ Per 31 Desember 2010
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N
o

Akun
Neraca
Saldo

Penyesuaian NS
Disesuaikan 

Laba/Rugi Neraca

D K D K D K D K D K
(1
)

Piutang 8.50
0

8.500 8.500

(2
)

Persediaa
n

400 425 400 425 425

(3
)

Pembelia
n

250 250 250 250

(4
)

Retur 
pemb

30 30
   60 60

(5
)

Penjualan 500 500 500

HPP 400
250

425
30

Penyesuaian 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 “Yakin Teguh” pada akhir periode akuntansi memiliki data sebagai berikut :
- Persediaan barang dagang ( awal ) Rp24.000.000,00 - Beban pajak 

Rp     150.000,00
- Pembelian Rp68.000.000,00 - Beban listrik dan telepon Rp  

1.200.000,00
- Retur pembelian dan PH Rp  3.000.000,00 - Beban gaji Rp  

6.000.000,00
- Potongan pembelian Rp     800.000,00 - Beban angkut penjualan Rp  

1.400.000,00
- Persediaan barang dagang ( akhir ) Rp26.000.000,00 - Beban angkut pembelian

Rp  1.000.000,00
- Penjualan Rp92.000.000,00 - Potongan penjualan Rp  

1.300.000,00
- Retur penjulan dan PH Rp  4.000.000,00 - Pajak Perseroan 20%

Berdasarkan data tersebut, laba bersih sebelum pajak PD “Yakin Teguh”  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

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 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
Des 31 Neraca saldo - 10.000.0

00
- 10.000.0

00
31 Jurnal  

Penutup
10.000.00

0
- - -

Page 8 of 10



 NASKAH SOAL EKONOMI SIMULASI PRA UNBK 2019

(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

- 90.000.00
0

- -

(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 pengelolaan Badan Usaha :
(1) Kepala perusahaan merencanakan menaikkan upah bagi para pekerjanya.
(2) Dalam kegiatan usaha pimpinan selalu memberikan contoh pada anak buahnya bekerja dengan 

disiplin.
(3) Pimpinan perusahaan jamu “ Segar” setiap tahunnya selalu merencanakan untuk mudik bersama

bagi karyawannya
(4) Untuk memperingati HUT 17 Agustus PT “X” membentuk panitia agar kegiatan dapat berjalan 

dengan lancar
(5) Biaya yang dikeluarkan perusahaan melebihi yang direncanakan pada awal anggaran
Yang merupakan manajemen planning  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. Berikut 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. Koperasi : Sido Mukti “ akan membeli seluruh hasil panen dari para petani di daerahnya karena pada
bulan tertentu daerah penghasil jeruk yang lain juga panen, yang menyebabkan hasil panen jeruk
melimpah  dan  harganya  menurun  drastis.  Agar  hasil  panen  jeruk  petani  dapat  ditampung
seluruhnya  dan  para  petani  tidak  merugi  maka  usaha  yang  paling  tepat  yang  dilakukan  oleh
koperasi 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) Koperasi  hanya membeli jeruk dengan kualitas yang terbaik
(E) Para petani tidak menanam satu jenis komoditi saja ( satu jenis tanaman )

40. Andi seorang pengusaha keramik mempekerjakan 10 karyawan. Selain karyawan tetap perusahaan 
juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk melakukan pengerjaan di rumah masing-masing. 
Peran Andi sebagai wirausaha adalah …
(A) Menjadikan daerahnya menjadi pusat pembuatan keramik
(B) Melestarikan cara pembuatan keramik milik Andi
(C) Membantu meningkatkan produksi keramik nasional
(D) Meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perusahaan
(E) Merintis usaha yang dapat di contoh oleh masyarakat sekitar
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