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Latihan UAS EKONOMI XII Semester Ganjil 2010 2011

1. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pendapat ini dikemukakan
oleh ……
a. Luther Gulick
b. James A. F. Stoner
c. Henry Fayol
d. George Terry
e. Mary Parker Follet

2. Dalam sebuah perusahaan, perencanaan jangka panjang biasanya dilakukan oleh ……
a. manajemen puncak
b. dewan komisaris
c. manajemen menengah
d. semua jenjang manajemen
e. manajemen tingkat bawah

3. Organisasi yang cocok untuk perusahaan yang jumlah karyawannya besar, daerah operasinya
luas, dan kisaran pekerjaannya beraneka ragam adalah ……
a. organisasi garis
b. organisasi garis dan fungsional
c. organisasi fungsional
d. organisasi staff dan matriks
e. organisasi garis dan staff

4. Pemberian motivasi berhubungan dengan fungsi manajemen ……
a. perencanaan
b. pengawasan
c. pengorganisasian
d. pelaporan
e. penggerakan

5. Aliran pemikiran manajemen yang memusatkan perhatian pada aspek manusia adalah ……
a. aliran klasik
b. aliran analisis sistem
c. aliran perilaku
d. aliran manajemen berdasarkan hasil
e. aliran ilmiah

6. Manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan
kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Pendapat ini
dikemukakan oleh ……
a. James A. F. Stoner
b. Luther Gulick
c. Mary Parker Follet
d. Frederick Winslow Taylor
e. Henry Fayol

7. Penetapan tujuan merupakan fungsi manajemen ……
a. Perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Penggerakan
d. Pengawasan
e. Pengomandoan

8. Menetapkan jadwal pekerjaan adalah termasuk fungsi ……
a. Perencanaan
b. Pemeriksaan
c. Penggerakan
d. Pengawasan
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e. Pemotivasian
9. Pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas merupakan fungsi manajemen ……

a. Perencanaan
b. Pengorganisasian
c. Penggerakan
d. Pengoordinasian
e. Pengawasan

10. Salah satu kebaikan system organisasi garis adalah ……
a. terdapat spesialisasi
b. adanya kesatuan komando
c. proses untuk menduduki jabatan pimpinan kecil
d. maju mundurnya organisasi tergantung di tangan satu orang
e. koordinasi hanya perlu pada pimpinan eselon bawahan

11. Manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan
kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Pendapat ini
dikemukakan oleh ……
a. James A. F. Stoner
b. Luther Gulick
c. Mary Parker Follet
d. Frederick Winslow Taylor
e. Henry Fayol

12. Salah satu kebaikan system organisasi garis adalah ……
a. terdapat spesialisasi
b. adanya kesatuan komando
c. proses untuk menduduki jabatan pimpinan kecil
d. maju mundurnya organisasi tergantung di tangan satu orang
e. koordinasi hanya perlu pada pimpinan eselon bawahan

13. Riset pasar bertujuan untuk mengetahui ……
a. harga barang saingan
b. tipe produksi yang disukai konsumen
c. perhatian konsumen
d. daya beli pasar
e. jenis pasar

14. Salah satu tujuan dari manajemen produksi adalah ……
a. menghasilkan barang semurah-murahnya
b. mengusahan agar barang perusahaan pesaing tidak dipilih konsumen
c. memberi kepuasan pada konsumen
d. mempopulerkan produk perusahaan
e. mengefektifkan penerapan marketing mix

15. Salah satu ciri organisasi fungsional
a. ada kesatuan komando
b. pimpinan dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf
c. mudah mengadakan mutasi
d. terdapat pemisahan secara tegas dalam pembagian tugas
e. garis komando langsung dari atasan

16. Salah satu keburukan system organisasi garis dan staf adalah ……
a. sistem ini dapat digunakan oleh organisasi yang abstrak
b. sistem ini tidak memiliki patokan
c. sering membingungkan pelaksana karena sulit membedakan perintah dan nasehat
d. pengambilan keputusan memerlukan staf
e. asas “the right man on the right place” mudah dilaksankan
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17. Implikasi dari pelaksanaan fungsi manajemen ini adalah memudahkan pelaksanaan,
pengendalian, dan koordinasi tugas karena masing-masing anggota organisasi sudah dimiliki
pekerjaannya. Fungsi manajemen yang dimaksud adalah …
a. Planning
b. Organizing
c. Actuating
d. Controlling
e. Reporting

18. Aliran pemikiran manajemen yang memusatkan perhatian pada aspek manusia adalah ……
a. aliran klasik
b. aliran analisis sistem
c. aliran perilaku
d. aliran manajemen berdasarkan hasil
e. aliran ilmiah

19. Keahlian khusus yang bersifat ekonomis teknis yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan
ekonomis disebut :
a. Managerial skills
b. Technological skills
c. Organizational sklills
d. Ekonomic skills
e. Politic skill

20. Kedudukan penting yang diberikan oleh pimpinan kepada seseorang berdasarkan hubungan
kekeluargaan disebut :
a. Patriominal Management
b. Political Management
c. Professional Management
d. Scientific Management
e. Democratic Management

21. Dalam menyusun rencana biasanya berpedoman pada 5W + 1H. H yang dimaksud berupa
pertanyaan :
a. Tindakan apa yang harus dilakukan
b. Kapan hal tersebut akan dilaksanakan
c. Bagaimana cara mencapai tujuan
d. Bagaimana cara merumuskannya
e. Bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan

22. Management yang mengkhususkan perhatian kepada karyawan di dalam suatu organisasi
sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara berdaya guna merupakan
:
a. Management produksi
b. Management pemasaran
c. Management personalia
d. Management keuangan
e. Management administrasi

23. Di bawah ini adalah ciri – ciri BUMN :
Usahanya public service
Usahanya public utilitas
Karyawannya pegawai negeri
Dipimpin dewan direksi
Merupakan bagian dari departemen
Seluruh modal dimiliki oleh negara
Ciri – ciri Perum adalah :
a. 1, 2, dan 3
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b. 1, 3, dan 5
c. 2, 4, dan 6
d. 3, 4, dan 5
e. 4, 5, dan 6

24. Akte pendirian Perseroan Terbatas harus mendapat persetujuan dari :
a. Menteri Kehakiman
b. Menteri Keuangan
c. Menteri Perdagangan
d. Pengadilan Tinggi
e. Pemda setempat

25. Penggabungan beberapa perusahaan menjadi perusahaan baru yang lebih besar dan kuat
disebut :
a. Trust
b. Holding company
c. Sindikat
d. Kartel
e. Joint Venture

26. Kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau
member layanan pada masyarakat disebut ……
a. perusahaan
b. industri
c. badan usaha
d. swasta
e. koperasi

27. Salah satu contoh badan usaha milik daerah adalah ……
a. PT Pembangunan Jaya
b. PT Freeport
c. PT Bukit Asam
d. PT Pelni
e. Bank Nagari

28. Suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang terbagi atas pihak penyedia modal
dan pihak pengelola. Pada saat badan usaha memperoleh keuntungan, kedua pihak ikut
merasakannya. Ini merupakan cirri-ciri badan usaha ……
a. perseorangan
b. firma
c. persekutuan komanditer
d. swasta
e. perseroan terbatas

29. Perhatikan matriks berikut ini !

I II III

Kimia Farma
BCA

PT Balai Pustaka
PT Timor

PT Indofood
PT ASTEK

yang termasuk badan usaha milik swasta adalah ……
a. I1, II1, II2
b. I2, II2, III2
c. I2, II2, III2
d. II2, III2, I2
e. I1, I2, II2

30. Perhatikan matriks berikut ini!

I II III IV V VI

BNI BI PT PRIMKOPAD PT PT EXCEL
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PT
TIMOR

KOPERASI
SENTOSA

PERTA
MINA
BANK
MANDIRI

PT INDO
FOOD

TELKOM
BRI

COMINDO
PT. PERTA
MINA

Yang termasuk badan usaha milik Negara adalah ……
a. I dan II
b. II dan III
c. III dan V
d. IV dan V
e. V dan VI

31. Badan usaha yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang, dengan satu orang atau lebih sebagai
pengelola perusahaan dan satu satu orang atau lebih sebagai penanam modal tanpa ikut
mengelola disebut ……
a. kongsi
b. firma
c. CV
d. persero
e. PT

32. Modal badan usaha terdiri atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang hanya sebatas
jumlah nilai saham. Badan usaha yang dimaksud adalah ……
a. firma
b. CV
c. kongsi
d. konglomerasi
e. PT

33. Di bawah ini yang merupakan factor yang dipertimbangkan untuk pemilihan bentuk badan usaha
adalah ……
a. modal yang diperlukan
b. kepentingan pemerintah
c. tingkat return
d. cara memperoleh keuntungan
e. jenis badan usaha

34. Beberapa badan usaha yang digabung menjadi satu menjadi badan usaha yang baru, besar, dan
kuat disebut ……
a. kartel
b. trust
c. PT
d. concern
e. konglomerasi

35. Kartel yang bersepakat tentang keseragamanharga, syarat pembayaran, dan syarat penyerahan
disebut ……
a. kartel harga
b. kartel pembagian keuntungan
c. kartel kondisi
d. kartel daerah
e. kartel syarat

36. Bentuk badan usaha yang muncul sebagai jalan keluar dari Undang-undang Antitrust di Amerika
Serikat adalah ……
a. trust
b. kartel
c. PT
d. holding company
e. konglomerasi
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37. Kepastian tersedianya bahan dasar merupakan keuntungan dari ……
a. Firma
b. CV
c. PT
d. Kartel
e. gabungan vertikal

38. Kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau
member layanan pada masyarakat disebut ……
a. perusahaan
b. industri
c. badan usaha
d. swasta
e. koperasi

39. PT Pertamina merupakan badan usaha yang bergerak di bidang ……
a. ekstraktif
b. perdagangan
c. agraris
d. jasa
e. industri

40. Salah satu contoh badan usaha milik daerah adalah ……
a. PT Pembangunan Jaya
b. PT Freeport
c. PT Bukit Asam
d. PT Pelni
e. Bank Nagari

41. Suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang terbagi atas pihak penyedia modal
dan pihak pengelola. Pada saat badan usaha memperoleh keuntungan, kedua pihak ikut
merasakannya. Ini merupakan ciri-ciri badan usaha ……
a. perseorangan
b. firma
c. persekutuan komanditer
d. swasta
e. perseroan terbatas

42. Jika badan usaha yang akan didirikan membutuhkan modal besar dan keahlian yang beragam,
namun para pendiri badan usaha menginginkan pemilik modal tidak lebih dari 10 (sepuluh)
orang, maka badan usaha yang didirikan sebaiknya berbentuk badan hukum ……
a. perseorangan
b. perseroan terbatas
c. firma
d. konglomerasi
e. koperasi

43. Dibawah ini merupakan usaha sektor formal dan informal
1. Usaha telekomunikasi
2. Usaha anyaman bambu
3. Usaha beternak ayam
4. Usaha karoseri
Contoh usaha sektor informal adalah :
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4
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44. Suatu usaha agar suatu barang dilindungi dari kerusakan dengan menyimpannya pada suatu
tempat tertentu untuk dijual atau dikonsumsi di masa datang pada saat barang diperoleh disebut
fungsi :
a. Grading
b. Packing
c. Transporting
d. Storage
e. Finansing

45. Kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau
jasa adalah pengertian :
a. Manajemen produksi
b. Manajemen pemasaran
c. Manajemen keuangan
d. Manajemen personalia
e. Manajemen administrasi

46. Azas pembelanjaan perusahaan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk
memperoleh laba dari proses produksinya adalah :
a. azas likuiditas
b. azas solvabilitas
c. azas rentabilitas
d. azas soliditas
e. azas efektivitas

47. Dalam organisasi koperasi, ada hal khusus yang tidak bisa dimiliki oleh organisasi lain dan disebut
prinsip koperasi salah satunya yaitu :
a. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis
b. Bersifat sosial
c. Memperkokoh perekonomian
d. Ada rapat anggota
e. Ada pengurus koperasi

48. Undang – undang koperasi yang berhukum saat ini :
a. UU No. 12/1966
b. UU No. 14/1967
c. UU No. 12/1992
d. UU No. 14/1992
e. UU No. 25/1992

49. Berikut ini adalah ketentuan – ketentuan dalam keanggotaan koperasi sekolah kecuali :
a. Mereka yang diterima menjadi anggota koperasi sekolah adalah siswa sekolah tempat

koperasi itu didirikan
b. Setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam rapat anggota, suatu anggota memiliki satu

suara
c. Keanggotaan koperasi sekolah dapat dipindah tangankan kepada orang lain
d. Setiap anggota harus loyal, taat dan menjunjung tinggi nama koperasi sekolah
e. Setiap anggota berhak memiliki dan disiplin sebagai pengurus atau badan pemeriksa

50. Besarnya Sisanya Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota sesuai dengan :
a. Partisipasi modal
b. Jenis usaha koperasi
c. Besar keuntungan koperasi
d. Keputusan pengurus
e. Jumlah anggota

51. Sesorang yang memiliki kepribadian unggul pantas untuk diteladani karena atas kemampuan
sendiri dapat melakukan suatu sumbangan karya untuk memajukan kemanusiaan disebut :
a. wirausaha
b. manjer
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c. kewirausahaan
d. berwira usaha
e. usaha

52. Profil wirausaha hendaknya mempunyai perencanaan (planning) dan strategi yang matang agar
jelas langkah – langkah yang akan dilaksanakan. Semua ini terungkap dalam ciri :
a. Percaya diri
b. Berorientasikan tugas dan hasil
c. Berorientasikan ke masa depan
d. Pengambil risiko
e. Keorsinilan

53. Perhatikan tabel berikut :
Pengertian – pengertian wirausahawan oleh beberapa tokoh :

I II III
1. Mencoba kemu
ngkinan peluang
bisnis
2. Mengumpulkan
sumber daya

1. Mengambil tin
dakan yang tepat
2. Menginvestasi
kan dan memper
taruhkan waktu

1. Menjadikan usa
ha berhasil
2. Mengorganisasi
ulang sebuah in
dustri

Sebagian cakupan pengertian wirausahawan menurut Geoffrey G. Meredith ditunjukkan pada :
a. I2 dan II1
b. I1 dan I2
c. I2 dan II2
d. II1 dan III1
e. II2 dan III2

54. Anggota dalam koperasi sekolah adalah ……
a. guru
b. pegawai tata usaha
c. siswa
d. guru bidang studi ekonomi
e. kepala sekolah

55. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat diketahui pada saat ……
a. akhir tahun
b. rapat pembentukan koperasi
c. rapat anggota tahunan
d. rapat anggota luar biasa
e. pergantian pengurus

56. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota sesuai dengan ……
a. partisipasi modal
b. keputusan pengurus
c. jenis usaha koperasi
d. jumlah anggota
e. besar keuntungan koperasi

57. Yang merupakan asas koperasi adalah ……
a. kemandirian
b. transparan
c. kerja sama antarkoperasi
d. pendidikan perkoperasian
e. kekeluargaan

58. Perangkat organisasi koperasi adalah ……
a. rapat anggota, penasihat, pengawas
b. rapat anggota, pengawas, pengurus
c. dewan penasihat, dewan penyantun, pengurus
d. rapat anggota, dewan pengawas, pengurus
e. pengurus, pegawai koperasi, DEKOPIN
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59. Salah satu tugas rapat anggota adalah ……
a. menjalankan usaha koperasi
b. menyimpan uang koperasi
c. menetapkan anggaran dasar
d. mencatat inventaris koperasi
e. mengawasi usaha koperasi

60. Yang merupakan tugas pengawas koperasi adalah ……
a. menetapkan anggaran dasar
b. meneliti catatan yang ada pada koperasi
c. memilih pengurus
d. menetapkan pembagian SHU
e. memilih pengawas

61. Tujuan koperasi sekolah yang paling utama adalah ……
a. menumbuhkembangkan jiwa koperasi kepada anak didik
b. sarana untuk mendapat keuntungan dari penjualan
c. sarana untuk meminjam
d. sarana untuk terbiasa hidup bersaing
e. mendidik siswa untuk menjadi wirausahawan

62. Berikut ini adalah tugas rapat anggota dan pengurus
1. Mengelola usaha koperasi
2. Mengajukan laporan keuangan
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Menetapkan anggaran dasar
5. Memilih pengurus
Yang termasuk tugas pengurus adalah ……
a. 1, 3, dan 5
b. 3, 4, dan 5
c. 1, 2, dan 4
d. 1, 2, dan 5
e. 2, 3, dan 5

63. Tujuan koperasi sekolah yang paling utama adalah ……
a. menumbuhkembangkan jiwa koperasi kepada anak didik
b. sarana untuk mendapat keuntungan dari penjualan
c. sarana untuk meminjam
d. sarana untuk terbiasa hidup bersaing
e. mendidik siswa untuk menjadi wirausahawan

64. Ciri khas koperasi sekolah adalah ……
a. memerlukan badan hukum
b. keanggotaannya bersifat sukarela
c. dikelola secara demokratis
d. masa keanggotaannya terbatas
e. mematuhi undang-undang koperasi

65. Dita mendapatkan SHU atas modal yang disetorkannya kepada Koperasi Nusa Indah sebesar Rp
125.000,00. Berapakah besarnya persentase jasa modal dari SHU pada Koperasi Nusa Indah,
apabila total simpanan Dita, total simpanan anggota, dan jasa anggota secara berturut-turut
nilainya adalah Rp 75.000,00, Rp 1.500.000,00, dan Rp 5.000.000,00 ?
a. 20%
b. 50%
c. 30%
d. 60%
e. 40%

66. Dalam koperasi, Pancasila dan UUD 1945 merupakan ……
a. landasan
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b. asas
c. tujuan
d. prinsip
e. dasar hukum

67. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah ……
a. pengurus
b. pengawas
c. anggota
d. rapat anggota
e. manajer

68. Anggota dalam koperasi sekolah adalah ……
a. guru
b. pegawai tata usaha
c. siswa
d. guru bidang studi ekonomi
e. kepala sekolah

69. Berikut ini adalah barang-barang yang dijual dalam koperasi.
1. Beras
2. Alat tulis
3. Makanan ringan
4. Perabot rumah tangga
5. Bahan bangunan
Barang-barang yang dijual dalam koperasi sekolah adalah ……
a. 1 dan 2
b. 3 dan 4
c. 1 dan 5
d. 4 dan 5
e. 2 dan 3

70. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat diketahui pada saat ……
a. akhir tahun
b. rapat pembentukan koperasi
c. rapat anggota tahunan
d. rapat anggota luar biasa
e. pergantian pengurus

71. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima anggota sesuai dengan ……
a. partisipasi modal
b. keputusan pengurus
c. jenis usaha koperasi
d. jumlah anggota
e. besar keuntungan koperasi

72. Kata kunci yang menjadi ciri dari wirausahawan adalah ……
a. peluang
b. berhasil
c. pandai
d. kaya
e. inovasi

73. Di antara bidang kerja di bawah ini yang merupakan kegiatan wirausaha adalah ……
a. karyawan bank
b. juru hitung (kasir)
c. pegawai negeri
d. pedagang home-industry
e. petugas di bandara

74. Pengertian wirausahawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ……
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a. orang yang berani mengambil resiko
b. orang yang kokoh dalam hal mempertahankan pendapat
c. orang yang memiliki keberanian dalam memulai usaha
d. orang yang pandai menyusun operasi pengadaan produksi baru
e. orang yang memiliki respon kreatif terhadap lingkungan

75. Hal yang ditekankan pada defenisi wirausahawan yang dikemukakan Joseph A. Schumpeter
dalam bukunya The Theory of Economic Development adalah ……
a. kerjasama yang baik dengan pemerintah
b. keberanian mengambil resiko
c. hubungan kerja yang baik dengan para lembaga keuangan
d. pusat pengembangan bahan usaha
e. pusat perhatian perusahaan saingan dalam kerja yang bersifat inovatif

76. Tokoh yang mengatakan bahwa wirausahawan adalah orang yang selalu mencoba dan
melakukan kemungkinan peluang bisnis yang baru dan belum pernah dicoba sebelumnya, yaitu
memproduksi komoditas baru atau komoditi lama dengan cara baru, mengorganisasi ulang
sebuah industry dan membuka pasar baru atau mengeksploitasi penemuan baru, adalah ……
a. F. W. Taylor
b. Alfred Marshall
c. Plato
d. Joseph A. Schumpeter
e. Turgot

77. Perhatikan table berikut !

I II III

Mencoba
kemungkinan
peluang bisnis
Mengumpulkan
sumber daya

Mengambil tindakan
yang tepat
Menginvestasikan dan
mempertaruhkan waktu

Menjadikan usaha
berhasil
Mengorganisasi ulang
sebuah industri

Pengertian-pengertian wirausahawan oleh beberapa tokoh :
Sebagian cakupan pengertian wirausahawan menurut Geoffrey G. Meredith ditunjukkan
pada ……

a. I2 dan II2
b. II2 dan III2
c. I1 dan I2
d. I2 dan II2
e. II2 dan III1

78. Contoh yang bidang usaha formal yang dapat dimasuki wirausahawan adalah ……
a. pedagang kaki lima
b. firma
c. tukang cukur keliling
d. rumah makan
e. warung kopi

79. Peranan wirausahawan dalam perekonomian adalah ……
a. memperluas kesempatan kerja
b. meningkatkan penerimaan pajak
c. meningkatkan mutu barang
d. memperlancar arus barang
e. meningkatkan daya saing industri dalam negeri

80. Peran wirausahawan dalam pembangunan ekonomi nasional adalah ……
a. menekan jumlah impor bahan mentah
b. meningkatkan pendapatan nasional
c. ikut berperan aktif di pasar modal
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d. menambah jumlah perusahaan olahan
e. sebagai sumber dana untuk APBN

81. Seorang wirausahawan harus mampu menangkap peluang, artinya ……
a. menghitung secara matang keberhasilan atau kegagalan yang mungkin diperoleh
b. membagi dan melakukan aktifitas yang tepat pada saat yang tepat pula
c. mengambil setiap kesempatan yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dan social
d. mengambil keputusan secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai alternative
e. melihat usaha sebagai suatu proses dan bukan tujuan akhir

82. Kata kunci yang menjadi ciri dari wirausahawan adalah ……
a. peluang
b. berhasil
c. pandai
d. kaya
e. inovasi

83. Di antara bidang kerja di bawah ini yang merupakan kegiatan wirausaha adalah ……
a. karyawan bank
b. juru hitung (kasir)
c. pegawai negeri
d. pedagang home-industry
e. petugas di bandara

84. Dalam suatu rencana bisnis, hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan
adalah memutuskan ……
a. di mana ia memulai bisnisnya
b. berapa biaya bisnis tersebut
c. siapa target pasarnya
d. keahlian apa yang harus dimiliki
e. jenis bisnis apa yang dijalankan

85. Kurva penawaran tersebut menggambarkan koefisien elastisitas penawaran :
P                                     S

3
2
1

0  1  2  3  4  5  6    Q

a. ES = > 1
b. ES = < 1
c. ES = 1
d. ES = 0
e. ES = 

86. Pada saat harga Rp 2.000,- jumlah penawaran 5 unit. Pada waktu harga naik menjadi Rp 3.000,-
jumlah penawaran menjadi 9 unit. Fungsi penawarannya :
a. QS = 3 – 4P
b. QS = 2 – P
c. -QS = 4P – 3
d. QS = -4P + 3
e. QS = 4P – 3

87. Pendapatan nasional adalah :
a. Jumlah seluruh nilai tambah dari usaha produksi yang dilakukan oleh warga negara dan

dinyatakan dalam jumlah satuan uang dalam kurun waktu satu tahun
b. Nilai dari setiap pertambahan barang material dan imaterial dalam suatu negara dinyatakan

dalam jumlah uang dalam kurun waktu satu tahun dari daerah tertentu
c. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh rumah tangga keluarga dan perusahaan

dalam kurun waktu satu tahun dan dinyatakan dalam jumlah uang dalam kurun waktu satu
tahun

d. Nilai produksi seluruh rumah tangga keluarga dan perusahaan dalam kurun waktu satu tahun
dan dinyatakan dalam jumlah uang

e. Nilai seluruh barang konkrit yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu satu
tahun dan dinyatakan dalam jumlah uang

88. Rumus untuk menghitung pendapatan disposabel adalah :
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a. GDP – penyusutan
b. PNB – pajak tidak langsung
c. Pendapatan perorangan + pajak langsung
d. PI – pajak penghasilan
e. NNP + transfer payment

89. Prinsip dan sendi dasar koperasi
1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
2. Kesetiakawanan
3. Pengelolaan demokratis
4. Kesadaran pribadi
5. Kemandirian
6. Pembatasan jasa atas modal
Nomor–nomor yang menunjukkan prinsip–prinsip koperasi adalah :
a. 1, 2, 3 dan 4
b. 1, 3, 4 dan 5
c. 1, 3, 5 dan 6
d. 2, 3, 5 dan 6
e. 3, 4, 5 dan 6

90. Berikut ini faktor – faktor pembawa keberhasilan dan kegagalan wirausaha :
1. Pertumbuhan penjualan
2. Tingkat bunga yang tinggi
3. Kualitas tinggi
4. Tenaga yang kompetitif
5. Pasar terlalu padat
Nomor yang termasuk faktor pembawa keberhasilan usaha ialah :
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 2 dan 4
d. 3 dan 4
e. 4 dan 5

AKUNTANSI
1. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah ....

a. membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk
b. membeli bahan baku kemudian mengolahnya untuk dijual
c. melaksanakan jual-beh surat-surat berharga
d. menjual dan membeli barang-barang hasil pabrik
e. membeli barang

2. Apabila penjualan dilakukan pada tanggal 24 September 2009 dan syarat jual-beli adalah 2/10,
n/30, maka paling lambat piutang tersebut harus sudah diterima tanggal ....
a. 4 Oktober 2009
b. 24 Oktober 2009
c. 23 Oktober 2009
d. 25 Oktober 2009
e. 31 Oktober 2009

3. 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

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

5. 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

6. Dibayar secara tunai biaya angkut barang yang dibeli Rp 2.000.000,00 pada PT Angkutan Lintas
Batas, jurnalnya ……
a. Utang dagang Rp 2.000.000,00

Kas Rp 2.000.000,00
b. PT Angkutan Lintas Batas Rp 2.000.000,00

Kas Rp 2.000.000,00
c. Barang dagang Rp 2.000.000,00

PT Angkutan Lintas Batas Rp 2.000.000,00
d. Beban angkut pembelian Rp 2.000.000,00

Kas Rp 2.000.000,00
e. PT Angkutan Lintas Batas Rp 2.000.000,00

Barang dagang Rp 2.000.000,00
7. Dikirim kembali barang dagang yang dibeli 5 hari yang lalu secara kredit pada Toko Utama Prima

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

Toko Utama Prima Rp 1.000.000,00
Toko Sangkuriang Rp 1.500.000,00

b. Utang dagang Rp 2.500.000,00
Retur pembelian dan ph Rp 2.500.000,00

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

d. Kas Rp 2.500.000,00
Retur pembelian dan ph Rp 2.500.000,00

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

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

Utang dagang Rp 13.000.000,00
c. Utang dagang Rp 13.000.000,00

Toko Sri Rejeki Rp 5.000.000,00
Toko Sumber Dagang Rp 8.000.000,00

d. Utang dagang Rp 13.000.000,00
Potongan pembelian Rp 260.000,00
Kas Rp 12.740.000,00

e. Utang dagang Rp 13.000.000,00
Kas Rp 13.000.000,00
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9. Dijual barang dagang dengan tunai pada Toko Borobudur seharga Rp 8.500.000,00 dan rabat
sebesar 10%. Jurnalnya adalah ……
a. Piutang Rp 8.500.000,00

Penjualan Rp 8.500.000,00
b. Piutang Rp 7.650.000,00

Penjualan Rp 7.650.000,00
c. Piutang Rp 7.650.000,00

Kas Rp 7.650.000,00
d. Kas Rp 7.650.000,00

Penjualan Rp 7.650.000,00
e. Kas Rp 8.500.000,00

Toko Borobudur Rp 8.500.000,00
10. Amati transaksi berikut!

Desember 5 Dibeli barang dagang dengan kredit dari Toko Berlian seharga Rp 5.000.000,00
dengan syarat 3/15, n/30.

7 Diterima nota kredit dari Toko Berlian sejumlah Rp 500.000,00 atas
pengembalian barang dagang karena mutunya jelek.

12 Dibayar harga pembelian barang tanggal 5 Desember

Jurnal untuk transaksi tanggal 12 Desember adalah ……
a. Utang dagang Rp 4.500.000,00

Kas Rp 4.500.000,00
b. Utang dagang Rp 5.000.000,00

Kas Rp 5.000.000,00
c. Utang dagang Rp 5.000.000,00

Potongan pembelian Rp 150.000,00
Kas Rp 4.850.000,00

d. Utang dagang Rp 4.500.000,00
Potongan pembelian Rp 135.000,00
Kas Rp 4.365.000,00

e. Toko Berlian Rp 4.500.000,00
Kas Rp 4.365.000,00
Potongan pembelian Rp 135.000,00

11. Berikut ini merupakan contoh transaksi penjualan secara kredit adalah ……
a. Toko mawar menjual barang kepada took melati dengan potongan 6%
b. Diterima pelunasan dari Toko Pelangi sebesar Rp 500.000,00 dari penjualan barang pada

minggu yang lalu.
c. CV. Merbabu menjual barang 1 unit mobil kepada Tuan Joko seharga Rp 5.000.000,00

dengan syarat pembayaran 2/10 n/30.
d. Diterima kembali barang yang telah dijual barang secara kredit dari Toko Kenanga Rp

1.000.000,00 karena rusak.
e. CV. Cakra mengembalikan surat order penjualan secara kredit dari PT. Borobudur karena

barang yang dipesan habis.
12. Tanggal 16 Agustus 2007 Toko Makmur membeli 2 unit sepeda motor untuk mempermudah

kegiatan usahanya sebesar Rp 20.000.000,00 kepada “Yoyo Motor”. Untuk itu Pak Andi
membayar dengan selembar wesel. Jurnal umum yang dibuat oleh Yoyo Motor adalah ……
a. Piutang dagang Rp 20.000.000,00

Sepeda motor Rp 20.000.000,00
b. Wesel tagih Rp 20.000.000,00

Sepeda motor Rp 20.000.000,00
c. Sepeda motor Rp 20.000.000,00

Wesel bayar Rp 20.000.000,00
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d. Sepeda motor Rp 20.000.000,00
Utang dagang Rp 20.000.000,00

e. Kas Rp 20.000.000,00
Sepeda motor Rp 20.000.000,00

13. Dibeli secara tunai beras sebanyak 5 ton dengan harga Rp 5.000.000,00 per ton dari PT Ivonne.
Transaksi ini dicatat pada ……
a. Jurnal penerimaan kas
b. Jurnal penjualan
c. Jurnal pengeluaran kas
d. Jurnal umum
e. Jurnal pembelian

14. Pada tanggal 27 juli 2006, PT Grosir Mulia melakukan retur pembelian sebesar Rp 2.800,00.
Pencatatan jurnal yang tepat berdasarkan transaksi tersebut adalah ……
a. Pembelian Rp 2.800,00

Utang dagang Rp 2.800,00
b. Utang dagang Rp 2.800,00

Pembelian Rp 2.800,00
c. Retur pembelian Rp 2.800,00

Piutang dagang Rp 2.800,00
d. Utang dagang Rp 2.800,00

Retur pembelian Rp 2.800,00
e. Piutang dagang Rp 2.800,00

Penjualan Rp 2.800,00
15. Berikut ini adalah data-data Rembulan Department Store

Persediaan awal 40 unit @ Rp 100.000,00
Pembelian pertama 50 unit @ Rp 105.000,00
Pembelian kedua 50 unit @ Rp 110.000,00
Pembelian ketiga 50 unit @ Rp 115.000,00
Berapakah harga pokok per unit dari 35 unit yang masih ada pada akhir periode, yang ditentukan
dengan metode FIFO periodik ?
a. Rp 100.000,00
b. Rp 115.000,00
c. Rp 105.000,00
d. Rp 120.000,00
e. Rp 110.000,00

16. Dibeli secara tunai beras sebanyak 5 ton dengan harga Rp 5.000.000,00 per ton dari PT Ivonne.
Transaksi ini dicatat pada ……
a. Jurnal penerimaan kas
b. Jurnal penjualan
c. Jurnal pengeluaran kas
d. Jurnal umum
e. Jurnal pembelian

17. Pada tanggal 27 juli 2006, PT Grosir Mulia melakukan retur pembelian sebesar Rp 2.800.000,00.
Pencatatan jurnal yang tepat berdasarkan transaksi tersebut adalah ……
a. Pembelian Rp 2.800.000,00

Utang dagang Rp 2.800.000,00
b. Utang dagang Rp 2.800.000,00

Pembelian Rp 2.800.000,00
c. Retur pembelian Rp 2.800.000,00

Piutang dagang Rp 2.800.000,00
d. Utang dagang Rp 2.800.000,00

Retur pembelian Rp 2.800.000,00
e. Piutang dagang Rp 2.800.000,00

www.yandriana.wordpress.com


Halaman | 17

www.yandriana.wordpress.com

Penjualan Rp 2.800.000,00
18. Transaksi PD Pandawa yang terjadi bulan Mei 2006 sebagai berikut :

3 Mei diterima pelunasan piutang dari Toko Fatma atas penjualan tanggal 29 April 2006 dengan
syarat 3/5 n/15 senilai Rp 1.700.000,00
8 Mei menjual secara tunai barang dagangan kepada UD Salma senilai Rp 1.500.000,00
19 Mei menerima pendapatan bunga Rp 500.000,00
30 Mei menjual barang dagangan kepada Toko Riska senilai Rp 1.000.000,00
Jurnal Penerimaan Kas (dalam ribuan rupiah)

Tgl Ket Ref
Debet Kredit Serba-serbi

Kas Pot. Penj Piutang Penj. Akun Jumlah

3
8
19
30

Tk. Fatma
Penj. Tunai
Pend. Bunga
Penj. Tunai

1.700
1.500
500
1.000

-
-
-
-

1.700
-
-
1.000

-
1.500
-
-

-
-
Pend.
Bunga
-

-
-
500
-

Dari jurnal khusus diatas pembukuan yang benar pada transaksi tanggal ……
a. 3 dan 19 Mei
b. 8 dan 19 mei
c. 19 dan 30 mei
d. 3 dan 8 Mei
e. 3 dan 30 Mei

19. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut.
a. Menjual barang dagangan dengan kredit pada Toko Laris Manis seharga Rp 6.000.000,00
b. Mengirim nota kredit pada Toko Laris Manis seharga Rp 100.000,00
c. Membeli barang dagang dari Toko Asia Rp 4.000.000,00 dengan syarat 2/10 n/30
d. Menerima piutang per kas Rp 5.000.000,00
e. Menerima pengembalian barang pada Toko Kompak Rp 450.000,00
Transaksi yang dicatat pada buku besar pembantu piutang adalah transaksi ……
a. (a), (d), dan (e)
b. (a), (b), dan (c)
c. (a), (c), dan (e)
d. (a), (b), dan (e)
e. (a), (b), dan (d)

20. Pada tanggal 15 Desember 2008 dibeli barang dagang dari PT Asia Pasific seharga Rp
4.000.000,00 dengan syarat 2/10, n/30. Tanggal 20 Desember 2008, pembelian tersebut dibayar
per kas. Transaksi per 20 Desember 2008 apabila dicatat pada buku besar pembantu utang
adalah ……
a. akun PT Asia Pasific didebet Rp 3.920.000,00
b. akun PT Asia Pasific dikredit Rp 3.920.000,00
c. akun PT Asia Pasific didebet Rp 4.000.000,00
d. akun PT Asia Pasific dikredit Rp 4.000.000,00
e. akun utang dagang didebet Rp 4.000.000,00

21. Daftar saldo akun buku besar pembantu piutang berguna untuk ……
a. mengetahui jumlah buku besar pembantu
b. mengetahui jumlah penjualan kredit
c. mengontrol jumlah piutang
d. mencatat jumlah seluruh piutang
e. menyusun neraca saldo

22. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat transaksi ……
a. pembayaran tunai
b. tambahan investasi pemilik
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c. setoran modal pemilik
d. pengembalian barang
e. pelunasan piutang

23. Perhatikan transaksi-transaksi berikut ini!
1. Retur penjualan
2. Retur pembelian
3. Pembelian barang dagang secara tunai
4. Penjualan barang dagang secara kredit
5. Pengambilan barang dagang oleh pemilik
Transaksi yang dijurnal pada jurnal umum adalah ……
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 4, dan 5
c. 1, 2, dan 4
d. 1, 3, dan 5
e. 3, 4, dan 5

24. Buku besar pembantu adalah buku besar yang ……
a. digunakan untuk menjelaskan bagian harta dan utang
b. memerlukan perhitungan dan pertanggungjawaban
c. perlu dibuat pada akhir tahun untuk suatu pertanggungjawaban
d. berhubungan dengan laporan laba-rugi
e. dibuat untuk menjelaskan mengapa suatu akun digunakan

25. Transaksi yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut
1. Menjual barang dagang dengan kredit kepada Toko Laris Manis seharga Rp 6.000.000,00
2. Menjual nota kredit pada Toko Laris Manis sebesar Rp 100.000,00
3. Membeli barang dagang dari Toko Asia Rp 4.000.000,00 dengan syarat 2/10, n/30
4. Menerima pembayaran piutang sebesar Rp 500.000,00
5. Menerima nota kredit atas pengembalian barang pada Toko Kompak Rp 450.000,00
Transaksi yang dicatat pada buku besar pembantu piutang adalah ……
a. 1, 4, dan 5
b. 1, 2, dan 3
c. 1, 3, dan 5
d. 1, 2, dan 5
e. 1, 2, dan 4

26. Pada tanggal 17 September 2005 “Adira Finance” menerima pinjaman bank sebesar Rp
50.000.000,00 dengan jatuh tempo 5 tahun. Bunga sebesar 12% pertahun dibayar kemudian
setiap 6 bulan yaitu setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Pada tanggal 31 Desember 2005 harus
membuat jurnal penyesuaian ……
a. Beban Bunga Rp. 300.000,00

Utang Bunga Rp. 300.000,00
b. Utang Bunga Rp. 300.000,00

Beban Bunga Rp. 300.000,00
c. Beban Bunga Rp. 150.000,00

Utang Bunga Rp. 150.000,00
d. Beban Bunga Rp. 600.000,00

Utang Bunga Rp. 600.000,00
e. Utang Bunga Rp. 150.000,00

Beban Bunga Rp. 150.000,00
27. Di dalam Neraca Saldo terdapat perkiraan Beban Iklan sebesar Rp 960.000,00. Iklan tersebut

dibayar tanggal 10 Maret 2006 untuk satu tahun. Iklan tersebut terbit setiap minggu pertam dan
ketiga setiap bulannya. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2006 jika pembayaran iklan
berlaku untuk setiap kali terbit adalah ……
a. Beban Iklan Rp. 800.000,00

Iklan dibayar dimuka Rp. 800.000,00
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b. Beban Iklan Rp. 960.000,00
Kas Rp. 960.000,00

c. Iklan dibayar dimuka Rp. 800.000,00
Beban Iklan Rp. 800.000,00

d. Iklan dibayar dimuka Rp. 160.000,00
Beban Iklan Rp. 160.000,00

e. Beban Iklan Rp. 160.000,00
Iklan dibayar dimuka Rp. 160.000,00

28. 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

29. Dibeli secara tunai beras sebanyak 5 ton dengan harga Rp 5.000.000,00 per ton dari PT Ivonne.
Transaksi ini dicatat pada ……
a. Jurnal penerimaan kas
b. Jurnal penjualan
c. Jurnal pengeluaran kas
d. Jurnal umum
e. Jurnal pembelian

30. Pada tanggal 27 juli 2006, PT Grosir Mulia melakukan retur pembelian sebesar Rp 2.800,00.
Pencatatan jurnal yang tepat berdasarkan transaksi tersebut adalah ……
a. Pembelian Rp 2.800,00

Utang dagang Rp 2.800,00
b. Utang dagang Rp 2.800,00

Pembelian Rp 2.800,00
c. Retur pembelian Rp 2.800,00

Piutang dagang Rp 2.800,00
d. Utang dagang Rp 2.800,00

Retur pembelian Rp 2.800,00
e. Piutang dagang Rp 2.800,00

Penjualan Rp 2.800,00
31. Berikut ini adalah data-data Rembulan Department Store

Persediaan awal 40 unit @ Rp 100.000,00
Pembelian pertama 50 unit @ Rp 105.000,00
Pembelian kedua 50 unit @ Rp 110.000,00
Pembelian ketiga 50 unit @ Rp 115.000,00
Berapakah harga pokok per unit dari 35 unit yang masih ada pada akhir periode, yang ditentukan
dengan metode FIFO periodik ?
a. Rp 100.000,00
b. Rp 115.000,00
c. Rp 105.000,00
d. Rp 120.000,00
e. Rp 110.000,00

32. Pada tanggal 15 Desember 2008 dibeli barang dagang dari PT Asia Pasific seharga Rp
4.000.000,00 dengan syarat 2/10, n/30. Tanggal 20 Desember 2008, pembelian tersebut dibayar
per kas. Transaksi per 20 Desember 2008 apabila dicatat pada buku besar pembantu utang
adalah ……
a. akun PT Asia Pasific didebet Rp 3.920.000,00
b. akun PT Asia Pasific dikredit Rp 3.920.000,00
c. akun PT Asia Pasific didebet Rp 4.000.000,00
d. akun PT Asia Pasific dikredit Rp 4.000.000,00
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e. akun utang dagang didebet Rp 4.000.000,00
33. Pada tanggal 31 Desember 2006 terdapat Akun Sewa Dibayar di Muka sebesar Rp 2.400.000,00.

Sewa tersebut dibayar pada tanggal 1 September 2005 untuk masa sewa selama dua tahun.
Besarnya sewa yang menjadi beban tahun 2006 adalah …….
a. Rp    400.000,00
b. Rp 1.600.000,00
c. Rp    800.000,00
d. Rp 2.000.000,00
e. Rp 1.200.000,00

34. Pada neraca saldo per 31 Desember 2006 terdapat akun perlengkapan toko sebesar Rp
1.200.000,00. Keterangan untuk penyesuaian per 31 Desember 2006 menyebutkan bahwa
persediaan perlengkapan toko masih tersisa Rp 900.0000,00. Jurnal penyesuaian adalah ……
a. Beban perlengkapan toko Rp 1.200.000,00

Perlengkapan toko Rp 1.200.000,00
b. Perlengkapan toko Rp    900.000,00

Beban perlengkapan toko Rp    900.000,00
c. Beban perlengkapan toko Rp    300.000,00

Perlengkapan toko Rp    300.000,00
d. Perlengkapan toko Rp    300.000,00

Beban perlengkapan toko Rp    300.000,00
e. Beban perlengkapan toko Rp    900.000,00

Perlengkapan toko Rp    900.000,00

II. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas

35. Jelaskan mengapa manajemen disebut sebagai seni dan ilmu pengetahuan ?
36. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat fungsi – fungsi manajemen dan tingkatan – tingkatan

manajemen masing – masing empat !.
37. Menggunakan tabel, jelaskan perbedaan badan usaha dengan perusahaan !
38. Jelaskan definisi koperasi menurut Undang undang Koperasi No 25 Tahun 1992 !
39. Sebutkan ciri – ciri karakteristik wirausahaan dan sebutkan peran wirausaha dalam

perekonomian masing – masing empat !.
40. Buat skema struktur perangkat organisasi koperasi dan jelaskan masing – masing.
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
c. Jelaskan arti
d. 3/15, n/60
e. EOM

44. Apakah yang dimaksud dengan
a. nota debet ?
b. nota kredit ?

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

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

47. Disebelah ini ditunjukkan Neraca Saldo Warung Kopsis 81 per 31 Desember 2008
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Warung Kopsis 81
NERACA SALDO

PER 31 DESEMBER 2008
(dalam ribuan rupiah)

No.
Akun

Nama Akun Debet Kredit

101 Kas 14.665,00

102 Persediaan barang dagang 72.425,00

103 Asuransi dibayar di muka 1.812,50

110 Perlengkapan kantor 2.752,50

111 Peralatan kantor 34.910,00

112 Akm. peny. peralatan kantor 1.830,00

201 Utang dagang 10.000,00

301 Modal Darmadi 50.000,00

302 Prive Darmadi 12.500,00

401 Penjualan 322.500,00

402 Retur penjualan dan PH 28.720,00

501 Pembelian 19.8080,00

502 Retur pembelian dan PH 10.720,00

503 Potongan pembelian 4.950,00

511 Beban angkutan pembelian 2.750,00

513 Beban gaji 30.550,00

508 Beban asuransi

510 Beban perlengkapan kantor

507 Beban peny. peralatan kantor

519 Beban serba-serbi 835,00

400.000,00 400.000,00

Berikut ini adalah data penyesuaian per 31 Desember 2008.

a. Persediaan barang dagang Rp 97.500.000,00
b. Persediaan perlengkapan kantor Rp 1.375.000,00
c. Asuransi ditutup tanggal 1 Januari 2008 untuk dua tahun.
d. Penyusutan peralatan kantor tahun ini ditetapkan Rp 1.625.000,00
e. Gaji yang sudah menjadi hak karyawan sebesar Rp 2.750.000,00 belum dibayarkan.

Berdasarkan data tersebut buatlah ayat jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan Ikhtisar Laba
Rugi
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