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Latihan UTS Akuntansi

A. Pilihlah satu jawaban yang dianggap benar

1. Syarat pembayaran 2/10, n/30 berarti ....
a. neto faktur harus dibayar pembeli dalam 10 hari
b. apabila membayar dalam jangka 3 hari diberi potongan harga 10%
c. potongan tunai 30% jika pembeli membayar dalam tempo 10 hari
d. pembayaran sebaiknya paling lambat 10 hari, tetapi kalau lewat didenda
e. diberikan potongan 2% bila membayar harga faktur dalam jangka 10 hari

2. Dibeli barang dagang dari PT Utama Karya Rp 10.000.000,00 dan PT Karya Prima Rp 8.000.000,00,
dengan syarat pembayaran 2/10, n/30, jurnalnya ....
a. Pembelian 18.000.000,00

PT Utama Karya 10.000.000,00
PT Karya Prima 8.000.000,00

b. Pembelian 18.000.000,00
Kas 18.000.000,00

c. Pembelian 18.000.000,00
Utang dagang 18.000.000,00

d. Barang dagang 18.000.000,00
Utang dagang 18.000.000,00

e. Barang dagang 18.000.000,00
Kas 18.000.000,00

3. Dibayar secara tunai biaya angkut barang yang dibeli RP2.000.000,00 pada PT Angkutan Lintas Batas,
jurnalnya ....
a. Utang dagang 2.000.000

Kas 2.000.000
b. PT Angkutan LB 2.000.000

Kas 2.000.000
c. Barang dagang 2.000.000

PT Angkutan LB 2.000.000
d. Beban angkut pembelian 2.000.000

Kas 2.000.000
e. PT Angkutan LB 2.000.000

Barang dagang 2.000.000
4. Dikirim kembali barang dagang yang dibeli 5 hari yang lalu secara kredit pada Toko Utama Prima

1.000.000,00 dan Toko Sangkuriang 1.500.000,00. Jurnalnya adalah …
a. Utang dagang 2.500.000,00

Toko Utama Prima 1.000.000,00
Toko Sangkuriang 1.500.000,00

b. Utang dagang 2.500.000,00
Retur pembelian 2.500.000,00

c. Utang dagang 2.500.000,00
Barang dagang 2.500.000,00

d. Kas 2.500.000,00
Retur pembelian 2.500.000,00

e. Toko Utama Prima 1.000.000,00
Toko Sangkuriang 1.500.000,00
Utang dagang 2.500.000,00

5. Dibayar utang yang mempunyai syarat pembayaran 2/10, n/30 untuk pembelian 8 hari yang lalu pada
Toko Sri Rejeki 5.000.000,00 dan Toko Sumber Dagang 8.000.000,00. Jurnalnya adalah ....
a. Toko Sri Rejeki

Toko Sumber Dagang
Kas

5.000.000,00
8.000.000,00

13.000.000,00
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b. Utang dagang 13.000.000,00

Toko Sri Rejeki 5.000.000,00

Toko Sumber Dagang 8.000.000,00

c. Utang dagang 13.000.000,00

Potongan pembelian 260.000,00

Kas 12.740.000,00

d. Utang dagang 13.000.000,00

Kas 13.000.000,00

e. Utang dagang 13.000.000,00

Toko Sri Rejeki 8.000.000,00

Toko Sumber Dagang 5.000.000,00
6. Dijual barang dagang dengan tunai pada Toko Borobudur seharga Rp8.500-000,00 dan rabat sebesar

10%. Jurnalnya adalah ....
a. Piutang 8.500.000,00

Penjualan 8.500.000,00
b. Piutang 7.650.000,00

Penjualan 7.650.000,00
c. Piutang 7.650.000,00

Kas 7.650.000,00
d. Kas 7.650.000,00

Penjualan 7.650.000,00
e. Kas 8.500.000,00

Toko Borobudur 8.500.000,00
7. Amati transaksi berikut!

Desember 5 Dibeli barang dagang dengan kredit dari Toko Berlian seharga 5.000.000,00 dengan syarat
3/15, n/30.
Desember 7 Diterima nota kredit dari Toko Berlian sejumlah 500.000,00 atas pengembalian barang
dagang karena mutunya jelek.
Desember 12 Dibayar harga pembelian barang tanggal 5 Desember.
Jurnal untuk transaksi 12 Desember adalah ....
a. Utang dagang 4.500.000

Kas 4.500.000
b. Utang dagang 5.000.000

Kas 5.000.000
c. Utang dagang 5.000.000

Potongan pembelian 150.000
Kas 4.850.000

d. Utang dagang 4.500.000
Potongan pembelian 135.000
Kas 4.365.000

e. Toko Berlian 4.500.000
Kas 4.365.000
Potongan pembelian 135.000

8. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah ……
a. membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk
b. membeli bahan baku kemudian mengolahnya untuk dijual
c. melaksanakan jual-beli  surat-surat berharga
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d. menjual dan membeli barang-barang hasil pabrik
e. membeli barang

9. Syarat penyerahan FOB Shipping Point, berarti yang menanggung biaya angkut barang dari gudang
penjual ke ke gudang pembeli adalah pihak ……
a. Penjual
b. pabrik
c. pembeli
d. distributor
e. penjual dan pembeli bersama-sama

10. Perusahaan dagang “ABC” membeli secara tunai
 perangko dan materai Rp      50.000,00
 lemari etalase Rp 1.200.000,00
 barang untuk dijual kembali Rp    960.000,00
Jurnal dari transaksi di atas adalah ……
a. Perlengkapan Rp      50.000,00

Peralatan Rp 1.200.000,00
Penjualan Rp    960.000,00
Kas Rp 2.210.000,00

b. Perlengkapan Rp      50.000,00
Peralatan Rp 1.200.000,00
Penjualan Rp    960.000,00
Kas Rp 1.210.000,00

c. Kas Rp 2.210.000,00
Perlengkapan Rp 1.200.000,00
Barang dagang Rp    960.000,00

d. Perlengkapan Rp 1.200.000,00
Barang dagang Rp 960.000,00
Perlengkapan Rp      50.000,00

e. Perlengkapan Rp      50.000,00
Peralatan Rp 1.200.000,00
Pembelian Rp    960.000,00
Kas Rp 2.210.000,00

11. Nota debet atau memo debet berarti ……
a. penjualan didebet
b. pembelian didebet
c. utang dagang/utang usaha didebet
d. piutang dan penjualan dikredit
e. retur penjualan dan pengurangan harga dikredit

12. Dikirimkan nota kredit bernilai Rp 75.000,00 kepada koperasi siswa SMANSA. Transaksi ini dicatat
dalam jurnal umum ……
a. Piutang dagang Rp      75.000,00

Penjualan Rp 75.000,00
b. Penjualan Rp      75.000,00

Piutang dagang Rp      75.000,00
c. Piutang dagang Rp      75.000,00

Retur penjualan Rp      75.000,00
d. Penjualan Rp      75.000,00

Utang dagang Rp      75.000,00
e. Retur penjualan Rp      75.000,00

Piutang dagang Rp      75.000,00
13. Dibeli barang dagang Rp 700.000,00 dengan menyerahkan selembar wesel bilyet giro. Pembelian ini

dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut ……
a. Pembelian Rp    700.000,00

Wesel tagih Rp    700.000,00
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b. Pembelian Rp    700.000,00
Wesel bayar Rp    700.000,00

c. Pembelian Rp    700.000,00
Kas Rp    700.000,00

d. Pembelian Rp    700.000,00
Utang dagang Rp    700.000,00

e. Pembelian Rp    700.000,00
Piutang dagang Rp    700.000,00

14. Pada tanggal 6 Mei 2000 dijual secara kredit barang dagang seharga Rp 2.800.000,00 dengan FOB
destination point dan akan dibayar tunai beban angkut Rp 80.000,00. Barang dagang tersebut diterima
oleh pembeli pada tanggal 7 Mei 2000.
a. 6 Mei Piutang dagang Rp 2.880.000

Beban angkut Rp      80.000
Penjualan Rp 2.800.000

b. 7 Mei Piutang dagang Rp 2.880.000
Beban angkut Rp      80.000
Penjualan Rp 2.800.000

c. 6 Mei Piutang dagang Rp 2.880.000
Beban angkut Rp      80.000
Penjualan Rp 2.880.000

d. 7 Mei Piutang dagang Rp 2.880.000
Beban angkut Rp      80.000
Penjualan Rp 2.880.000

e. 6 Mei Beban angkut Rp      80.000
Kas Rp      80.000

7 Mei Piutang dagang Rp 2.800.000
Penjualan Rp 2.800.000

15. Salah satu keuntungan penggunaan jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah ……
a. pimpinan perusahaan mengetahui jumlah penerimaan kas secara cepat
b. pimpinan perusahaan sewaktu-waktu dapat meminta informasi yang diperlukan
c. pimpinan perusahaan mudah mengambil dan melaksanakan kebijakan
d. pimpinan perusahaan dapat dilayani dengan mudah bila ingin mengetahui salah satu transaksi

dagang
e. pimpinan perusahaan mudah melaksanakan keputusan

16. Di bawah ini adalah jurnal khusus yang sering digunakan dalam perusahaan dagang kecuali ……
a. jurnal pembelian
b. jurnal penerimaan kas
c. jurnal penjualan
d. jurnal persediaan
e. jurnal engeluaran kas

17. Dibayar sewa untuk 4 bulan sejak Agustus 2000 sebesar Rp 300.000,00 dengan cek. Transaksi ini
dimasukkan ke dalam jurnal ……
a. pembelian
b. penerimaan kas
c. penjualan
d. umum
e. pengeluaran kas

18. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi ……
a. pembelian barang dagang secara tunai
b. pembelian barang dagang secara tunai dan kredit
c. pembelian barang dagang dan barang lain secara kredit
d. pembelian aktiva secara kredit
e. pembelian barang dagang secara kredit
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19. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi ……
a. setoran modal pemilik
b. pembayaran dengan promes
c. semua pembayaran dengan uang
d. tambahan investasi pemilik
e. pelunasan piutang

20. Pada tanggal 12 Februari 2000, perusahaan membeli perlengkapan kantor dari PD Agus San dengan
kredit. Transaksi itu dicatat dalam jurnal pembelian yang tidak disediakan kolom tersendiri sebagai
berikut :
a. dalam kolom serba-serbi dengan akun PD Agus San sebelah debit
b. dalam kolom serba-serbi dengan akun perlengkapan kantor sebelah debit
c. dalam kolom serba-serbi dengan akun perlengkapan kantor sebelah kredit
d. dalam kolom serba-serbi dengan akun PD Agus San sebelah kredit
e. dalam kolom serba-serbi dengan akun utang dagang sebelah debit

21. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi ……
a. penjualan peralatan kantor secara tunai
b. penjualan barang dagang secara kredit
c. penjualan barang secara kredit
d. penjualan perlengkapan toko secara kredit
e. penjualan perlengkapan kantor secara kredit

22. Berikut ini yang merupakan transaksi perusahaan dagang ……
a. penerimaan uang, pengeluaran uang, pembelian, dan pemakaian bahan
b. pembelian barang dagang, pengeluaran uang, penjualan, dan penerimaan uang
c. pembelian bahan baku, pengeluaran uang, penjualan, dan penerimaan uang
d. pembelian bahan, pengeluaran uang, pemakaian bahan dan penjualan
e. pembelian, pembungkusan, penjualan, piutang dan penerimaan uang

23. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat ……
a. pembelian secara tunai
b. semua penjualan dengan kredit
c. pembelian barang dagang secara kredit
d. semua pemasukan uang
e. penjualan barang dagang secara kredit

24. Tanggal 10 Juni dibayar premi asuransi atas bangunan toko sebesar Rp 240.000,00 untuk jangka waktu
2 tahun. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pengeluaran kas sebagai ……
a. debet kolom premi asuransi dan kredit kolom kas Rp 240.000,00
b. debet kolom beban premi dan kredit kolom kas Rp 240.000,00
c. debet kolom serba-serbi dan kredit kolom kas Rp 240.000,00
d. debet kolom serba-serbi (asuransi dibayar di muka) dan kredit kolom kas Rp 240.000,00
e. debet kolom serba-serbi (beban asuransi) dan kredit kolom kas Rp 240.000,00

25. Tanggal 12 Juni dibeli peralatan toko secara kredit dari Toko Angkasa sebesar Rp 600.000,00. Transaksi
tersebut dicatat dalam buku pembelian debet kolom ……
a. peralatan dan kredit kolom utang dagang
b. pembelian dan kredit utang dagang
c. utang dagang dan kredit kolom pembelian
d. serba-serbi (peralatan toko) dari kredit kolom kas
e. utang dagang dan kredit kolom peralatan toko

26. Tanggal 12 Juni dibeli barang dagang dari Toko Amanah seharga Rp 800.000,00 dibayar tunai Rp
500.000,00 dan sisanya dengan kredit. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal ……
a. penerimaan kas kolom kas debit dan kolom pembelian kredit R 500.000,00
b. pengeluaran kas kolom pembelian debit dan kolom utang dagang kredit Rp 500.000,00
c. pembelian Rp 300.000,00
d. pengeluaran kas kolom potongan pembelian kredit Rp 15.000,00
e. pengeluaran kas kolom pembelian debit dan kolom kas kredit Rp 500.000,00

27. Dibayar faktur no. 25 tertanggal 28 Februari 2000 yang lalu dengan syarat 3/10, n/30, dan jumlah faktur
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Rp 1.000.000,00. Transaksi pembayaran dilakukan tanggal 9 Maret 2000. Transaksi tersebut dicatat
dalam jurnal pengeluaran kas pada kolom ……
a. utang dagang debit dan kolom kas kredit serta kolom potongan pembelian kredit
b. utang dagang debit dan kas kredit masing-masing Rp 1.000.000,00
c. utang dagang kredit dan kolom kas debit masing-masing Rp 1.000.000,00
d. potongan pembelian kredit Rp 30.000,00
e. potongan pembelian debit Rp 30.000,00

28. Diambil barang dagang untuk keperluan pribadi pemilik seharga Rp 200.000,00 dari gudang
perusahaan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal ……
a. penerimaan kas
b. penjualan
c. pembelian
d. umum
e. pengeluaran kas

29. Pada waktu mencatat dalam jurnal penerimaan kas, selisih antara jumlah yang di kredit ke akun piutang
dagang dan jumlah yang didebit ke akun kas biasanya adalah ……
a. potongan penjualan
b. beban angkut
c. potongan pembelian
d. potongan rabat
e. potongan perdagangan

30. Penjualan dilakukan pada tanggal 24 September 2010 dan syarat pembayaran adalah 2/10, n/30, jika
konsumen ingin memperoleh potongan penjualan, maka paling lambat piutang tersebut harus sudah
dilunasi pada tanggal ……
a. 2 Oktober 2000
b. 3 Oktober 2000
c. 4 Oktober 2000
d. 24 Oktober 2000
e. 25 Oktober 2000

31. Toko Makmur mengembalikan barang dagang seharga Rp 300.000,00 yang dibeli kredit dari PT Indah,
Semarang. Transaksi tersebut oleh Toko Makmur akan dicatat dalam jurnal ……
a. umum
b. penerimaan kas
c. penjualan
d. pengeluaran kas
e. retur penjualan dan pengurangan harga

32. Satu kolom berikut ini tidak terdapat dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu ……
a. kolom untuk akun yang didebit
b. kolom untuk tanggal diuangkannya cek
c. kolom untuk kas
d. kolom serba-serbi
e. kolom untuk nomor cek

33. Pembelian secara kredit kertas pembungkus dari sebuah toko akan dicatat dalam akun ……
a. pembelian
b. peralatan
c. perlengkapan
d. persediaan barang dagang
e. kertas pembungkus

34. Nota debet dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memberitahukan kepada ……
a. penjual bahwa akunnya telah didebit
b. pemegang bahwa akunnya telah didebit
c. penjual bahwa akunnya telah dikredit
d. pembeli bahwa akunnya telah didebit
e. pembeli bahwa akunnya telah dikredit
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35. Sisi kredit buku besar “akun utang dagang” terdapat jumlah Rp 250.000,00. Jumlah tersebut ditemukan
pada ……
a. jurnal penjualan
b. jurnal penerimaan kas
c. jurnal pembelian
d. jurnal umum
e. jurnal persediaan

36. Buku besar “akun retur penjualan dan pengurangan harga” terdapat pemindahbukuan di sebelah debet
sebesar Rp 60.000,00. Pemindahbukuan tersebut berasal dari ……
a. jurnal penjualan
b. jurnal pengeluaran kas
c. jurnal pembelian
d. jurnal umum
e. jurnal penerimaan kas

37. Pada waktu mencatat dalam jurnal pengeluaran kas, selisih antara jumlah yang dikredit  ke “akun
piutang dagang” dan jumlah yang didebit ke akun “kas”, merupakan akun ……
a. potongan penjualan
b. penjualan
c. pembelian
d. potongan perdagangan
e. potongan pembelian

38. Nomor kode akun akan terlihat pada jurnal khusus apabila ……
a. jurnal khusus telah dijumlahkan
b. jurnal khusus telah direkapitulasi
c. telah dilakukan jurnal penutupan
d. jurnal khusus telah dipindahkan ke buku besar
e. jurnal khusus telah selesai dicatat

39. Pembayaran gaji sebesar Rp 400.000,00 dan sewa dibayar dimuka sebesar Rp 750.000,00 yang ada
dalam jurnal pengeluaran kas akan dipindahbukukan ke buku besar sebagai ……
a. beban gaji debit Rp 400.000,00 dan kas debit Rp 750.000,00
b. beban gaji debit Rp 400.000,00, sewa dibayar di muka debet Rp 750.000,00, serta kas kredit Rp

1.150.000,00
c. kas debit Rp 1.150.000,00, beban gaji kredit Rp 400.000,00, dan sewa dibayar di muka kredit Rp

750.000,00
d. utang dagang debit Rp 1.150.000,00, kas kredit Rp 1.150.000,00
e. beban gaji debit Rp 400.000,00, kas kredit Rp 400.000,00

40. Kolom serba-serbi pada jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat ……
a. semua transaksi pengeluaran kas
b. transaksi pembayaran gaji
c. transaksi pembayaran utang dagang
d. transaksi pembelian tunai
e. transaksi pengeluaran kas yang tidak mempunyai kolom tersendiri

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas
41. Apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang ?
42. Sebutkan enam transaksi transaksi yang hanya terjadi di perusahaan dagang !
43. Jelaskan arti

a. 2/10, n/30
b. n/45

44. Jelaskan arti
a. 3/15, n/60
b. EOM

45. Apakah yang dimaksud dengan nota debet ?
46. Apakah yang dimaksud dengan nota kredit ?
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47. Apa yang dimakud dengan syarat penyerahan FOB shiping point ? jelakan tempat penyerahan barang,
penanggung biaya angkut dan waktu pencatatan transaksi !

48. Apa yang dimakud dengan syarat penyerahan FOB destination point ? jelakan tempat penyerahan
barang, penanggung biaya angkut dan waktu pencatatan transaksi !

Untuk nomor 49 dan 50 perhatikan data sebagai berikut :
Diketahui PD Iyan Jaya melakukan transaksi selama bulan september 2010 dengan data transaksi sebagai
berikut :
1 Dibeli barang dagang dari PD Maya, Padang, seharga Rp 2.900.000,00 dengan-syarat pembayaran 3/10,

n/30, faktur no. 27.
2 Dibayar kepada PD Andalas, Jakarta, utang bulan lalu sebesar Rp 2.500.000,00 dengan cek no. 2779.
3 Diterima pelunasan piutang dari PT Firdaus, Banda Aceh sebesar Rp. 3.150.000,00
4 Dikirim nota debet kepada PD Maya, Padang, atas pengembalian barang eks faktur no. 27 tertanggal 1

Desember yang lalu karena rusak sebesar Rp 150.000,00.
6 Dijual kepada PD Pentas Jaya, Bogor, barang dagang seharga Rp 4.000.000,00 dengan syarat

pembayaran 2/10, n/30, faktur no. 120.
7 Dibeli perlengkapan secara kredit dari PT Metro, Jakarta, seharga Rp 1.200.000,00 dengan syarat

pembayaran 3/ 10, n/30, faktur no. 65.
8 Dibeli barang dagang dari PD Andalas, Jakarta, seharga Rp 2.000.000,00 dengan syarat 3/10, n/30,

faktur no. 35.
9 Dikirim nota kredit kepada PD Pentas Jaya, Bogor, atas barang yang diterima kembali karena rusak

seharga Rp 800.000,00 eks faktur no. 120 tertanggal 6 Desember
10 Dijual barang dagang kepada Toko Gembira, Jakarta, seharga Rp 1.500.000,00 dengan syarat

pembayaran 2/10, n/30, faktur no. 121.
11 Dibayar beban angkut barang yang dibeli tanggal 8 Desember yang lalu sebesar Rp 200.000,00 dengan

cek no. 2780.
11 Dibayar faktur no. 27 tanggal 1 Desember 2005 dengan cek no. 2781
13 Dijual tunai barang dagang, seharga Rp 1.000.000,00.
14 Diterima pelunasan faktur no. 120 tanggal 6 Desember yang lalu dari PD Pentas Jaya, Bogor.
15 Dibeli peralatan kantor dari CV Arco, Jakarta, seharga Rp 5.000.000,00 dengan syarat EOM, faktur no.

2710.
17 Dijual peralatan kantor bekas seharga Rp 200.000,00 secara tunai.
18 Dibeli barang dagang dari PD Maya, Padang, seharga Rp 4.000.000,00 dengan syarat pembayaran 3/10,

n/30, faktur no. 230.
18 Dijual barang dagang kepada PD Pentas Jaya, Bogor, seharga Rp 4.500.000,00 dengan syarat

pembayaran 2/10, n/30, faktur no. 122.
21 Dibayar beban pengiriman barang yang dijual sebesar Rp 100.000,00 (faktur pembelian no. 122)

dengan cek no. 2782.
23 Dikirim nota kredit kepada PD Pentas Jaya, Bogor, atas barang yang diterima kembali karena rusak

seharga Rp 500.000,00 eks faktur no. 122 tertanggal 18 Desember 2005.
25 Diterima pelunasan faktur no. 121 tertanggal 10 Desember yang lalu.
27 Dibayar sewa gedung untuk satu tahun sebesar Rp 3.500.000,00 dengan cek no. 2783.

49. Buatlah jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi transaksi di atas ….
50. Buatlah jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi transaksi di atas ….
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