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I. Pilihan Ganda

1. 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

2. Titik pusat dari manajemen adalah :
a. man
b. money
c. machines
d. methods
e. materialis

3. Yang merupakan prinsip manajemen menurut Henry
Fayol adalah …..
a. division of labour, unity of command, unity of

direction, dan stability of staff
b. top management, middle management dan

supervisory management
c. planning organizing, conditioning, dan controlling
d. planning organizing, staffing, directing dan

controlling
e. planning organizing, actuating dan controlling

4. Fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah
…..
a. Planning, organizing, actuating dan controlling
b. Planning, organizing, motivating controlling dan

evaluating
c. Planning, staffing, organizing, actuating, directing

dan controlling
d. Planning, organizing, commanditing, coordinating

dan controlling
e. Planning, organizing, controlling dan evaluating

5. Salah satu ciri organisasi fungsional adalah :
a. adanya kesatuan komando
b. pimpinan dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh staf
c. mudah mengadakan mutasi
d. terdapat pemisahan secara tegas dalam

pembagian tugas
e. garis komando langsung dari atasan

6. Salah satu keburukan sistem 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

dilaksanakan
7. Pengembangan rencana–rencana dan menjalankan

keputusan–keputusan atas rencana–rencana yang
ditetapkan oleh direksi dan bertanggung jawab
kepada direksi adalah tugas pokok manajemen :
a. puncak
b. pelaksana
c. menengah
d. produksi
e. personalia

8. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh manajer :
1. mengatur keseimbangan likuiditas dengan

rentabilitas
2. mengelola sumber – sumber dana
3. melakukan segmentasi dan targeting
4. menjaga agar perusahaan tetap solvabel
5. menetapkan jenjang karir untuk para karyawan
6. memiliki bahan baku yang berkualitas
Tugas pokok dari manajer keuangan adalah …..
a. 1, 2 dan 3
b. 1, 2 dan 4
c. 2, 3 dan 6
d. 2, 4 dan 5
e. 4, 5 dan 6

9. Di bawah ini adalah kegiatan pemasaran :
1. Mempertahankan jumlah persediaan ideal
2. Mengelompokan menurut ukuran
3. Pembelian dan aktivitas perakitan
4. Penentuan jenis menurut kandungan isi
Yang termasuk fungsi standarisasi adalah:
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 4
e. 3 dan 4

10. Perkembangan manajemen dengan menggunakan
pendekatan matematis dan kuantitatif merupakan
pendapat dari aliran :
a. ilmiah
b. perilaku
c. manajemen mutu
d. manajemen berdasar hasil
e. klasik

11. Bawahan diberi wewenang dalam melaksanakan
tugasnya hal ini sesuai dengan prinsip manajemen:
a. disiplin
b. tata tertib
c. satu tujuan
d. inisiatif
e. semangat kerja



12. Kegiatan–kegiatan dibawah ini termasuk fungsi
pemasaran kecuali :
a. perencanaan menawarkan barang dan jasa
b. memilih dan menggolongkan barang sesuai

dengan keinginan pembeli
c. pengangkutan barang yang diselenggarakan oleh

organisasi pengangkutan
d. memproduksikan barang dalam jumlah tertentu

dengan memperhitungkan langganan
e. mengatur organisasi faktor produksi di dalam

badan usaha
13. Salah satu tujuan dari manajemen produksi adalah:

a. menghasilkan barang semurah–murahnya
b. mengusahakan agar barang perusahaan pesaing

tidak dipilih konsumen
c. memberi kepuasan pada konsumen
d. mempopulerkan produk perusahaan
e. mengefektifkan penerapan marketing mix

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

15. Berikut ini peran penting badan usaha dalam
perekonomian, kecuali :
a. penyedia lapangan kerja
b. pemasok faktor produksi
c. penyedia barang dan jasa
d. penghasil devisa
e. pembayar pajak

16. Badan Usaha Milik Negara yang sudah berbentuk
persero antara lain perusahaan yang bergerak dalam
bidang berikut kecuali :
a. telekomunikasi
b. percetakan uang
c. listrik
d. transportasi kereta api
e. perbankan

17. Berikut ini peran BUMN, BUMS, dan koperasi dalam
perekonomian Indonesia
1. mengelola kekayaan milik rakyat
2. mendorong kegiatan ekonomi di bidang lain
3. memperkukuh perekonomian rakyat
4. memenuhi kewajiban keuangan pada Negara
5. menyejahterakan masyarakat, khususnya anggota
Yang termasuk peran BUMN adalah :
a. 1, 2 dan 3
b. 1, 2 dan 4
c. 2, 3 dan 5
d. 2, 4 dan 5
e. 3, 4 dan 5

18. Bentuk usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat 2
adalah :
a. perusahaan swasta
b. perusahaan Negara
c. perusahaan asing
d. koperasi
e. pedagang kaki lima

19. 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. Konglomerasi
b. Koperasi
c. Perseorangan
d. Firma
e. Perseroan Terbatas

20. Perhatikan tabel dibawah ini :
A B C D

1. Perkebun
an temba
kau

2. Jasa
angkutan

3. Pemungut
an hasil
hutan

4. Pabrik
pupuk

1. Pabrik
sepatu

2. Perkebun
an kelapa
sawit

3. Pengambil
an rotan
dari hutan

4. Katering
makanan

1. Pertambang
an minyak

2. Peternakan
sapi

3. Pabrik
sepatu

4. Perusahaan
kayu

1. Jasa
asuransi

2. Pertambak
an ikan

3. Penebang
an kayu

4. Pabrik
semen

Yang termasuk usaha di bidang ekstraktif adalah:
a. A1, B1, C1, D1
b. A3, B2, C1, D3
c. A3, B4, C2, D3
d. A3, B3, C2, D3
e. A4, B1, C3, D4

21. 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
22. 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

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

Kas 2.000.000,00
b. PT ALB 2.000.000,00

Kas 2.000.000,00
c. Barang dagang 2.000.000,00

PT ALB 2.000.000,00
d. BA pembelian 2.000.000,00

Kas 2.000.000,00
e. PT ALB 2.000.000,00

Barang dagang 2.000.000,00



24. 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 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 dan ph 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 dan ph 2.500.000,00

e. Toko Utama Prima 1.000.000,00
Toko Sangkuriang1.500.000,00
Utang dagang 2.500.000,00

25. 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
Rp8.000.000,00. Jurnalnya adalah ....
a. Toko Sri Rejeki 5.000.000,00

Toko Sumbr Dgang 8.000.000,00
Kas 13.000.000,00

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

26. 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
27. Perhatikan bukti transaksi berikut :

Toko MULIA Faktur No 25
Jl. Imam
Bonjol

Yth TOKO
DAHLIA
Jakarta

Akun Tuan kami debetkan untuk penyerahan barang berikut :
NAMA

BARANG
JUMLAH HARGA

SATUAN
JUMLAH HARGA

Sepatu
Olahraga

400 125.000,00 50.000.000,00

Sandal
Trendy

250 50.000,00 12.500.000,00

Sandal
Klasik

100 60.000,00 6.000.000,00

Jumlah 68.500.000,00
Jkt, 5 Des 2008

Syarat pembayaran 2/10, n/30
Hormat Kami

Toko Mulia
Jurnal dari Toko Mulia tanggal 5 Desember 2006 adalah ....

a. Toko Dahlia 68.500.000,00
Sepatu/sandal 68.500.000,00

b. Penjualan 68.500.000,00
Piutang 68.500.000,00

c. Piutang dagang 68.500.000,00
Penjualan 68.500.000,00

d. Piutang dagang 68.500.000,00
Barang dagang 68.500.000,00

e. Toko Dahlia 68.500.000,00
Barang dagang 68.500.000,00

28. Berdasarkan bukti transaksi pada nomor 7 di atas,
jurnal yang dibuat oleh Toko Mulia pada saat Toko
Dahlia melunasi pembayaran pembelian pada tanggal
13 Desember 2006 adalah ...
a. Toko Dahlia 68.500.000,00

Kas 68.500.000,00
b. Retur Penjualan 68.500.000,00

Piutang dagang 68.500.000,00
c. Kas 67.130.000,00

Piutang dagang 67.130.000,00
d. Kas 68.500.000,00

Piutang dagang 68.500.000,00
e. Toko Dahlia 67.130.000,00
Potongan penjualan 1.370.000,00

Piutang dagang 68.500.000,00
29. 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.

 Desember 7 Diterima nota kredit dari Toko Berlian
sejumlah Rp 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 4.500.000,00

Kas 4.500.000,00
b. Utang dagang 5.000.000,00

Kas 5.000.000,00
c. Utang dagang 5.000.000,00

Potongan pembelian 150.000,00
Kas 4.850.000,00

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

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

30. Berikut adalah data unit barang XYZ yang dibeli dan
dijual selama tahun 2006.
 Persediaan awal 40 unit @ Rp100.000,00
 Pembelian pertama 50 unit@ Rp105.000,00
 Pembelian kedua 50 unit @ Rp110.000,00
 Penjualan pertama 110 unit
 Pembelian ketiga 50 unit @ Rp115.000,00
 Penjualan ketiga 45 unit
Berapakah harga pokok dari 35 unit yang tersisa di
akhir tahun 2006 yang ditentukan dengan sistem
persediaan perpetual dan metode LIFO?



a. Rp. 3.575.000,00
b. Rp. 3.525.000,00
c. Rp. 3.500.000,00
d. Rp. 4.025.000,00
e. Rp. 5.000.000,00

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

32. 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. 1, 2, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5

33. Buku besar pembantu adalah buku besar yang....
a. digunakan untuk menjelaskan bagian harta atau

utang
b. memerlukan penghitungan atau

pertanggungjawaban
c. perlu dibuat pada akhir tahun untuk suatu

pertanggungjawaban
d. berhubungan dengan laporan

pertanggungjawaban laba-rugi
e. dibuat untuk menjelaskan mengapa suatu akun

digunakan.
34. Berikut adalah buku besar utama dan buku besar

pembantu.
1. Piutang pada Achmad
2. Piutang dagang
3. Utang dagang
4. Utang Rosa
5. Utang Vina
Yang termasuk ke dalam buku besar pembantu adalah
....
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 2, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 4, dan 5

35. Berikut adalah bukti transaksi pada PD LAM GIAT,
Jakarta.

PD LAM GIAT Faktur 1241/06
Jalan Menteng Raya 20
Jakarta

Yth. PD Tiga Berlian

Jakarta
Akun Tuan kami debet  untuk penyerahan barang sebagai berikut.

NO NAMA
BARANG

JUMLAH HARGA JUMLAH
HARGA

1 Beras  Cianjur 2.000 4.000 8.000.000
2 Beras  Ketan 1.000 5.000 5.000.000

Jumlah 13.000.000
Syarat pembayaran 2/10, n/30

Jakarta, 20 Oktober 2006

Hormat

Lie Tek Tjong
Bukti pembukuan di atas oleh PD LAM GIAT dicatat

pada jurnal khusus, yaitu ....
a. jurnal pembelian
b. jurnal khusus
c. jurnal penerimaan kas
d. jurnal pengeluaran kas
e. jurnal umum

36. Transaksi yang dilakukan oleh PT Darma Pertiwi adalah
sebagai berikut.
1. Membeli barang dagang dari Sukarman seharga

Rp 500.000,00.
2. Mengirim kembali barang dagang kepada

Sukarman seharga Rp 50.000,00 karena mutunya
tidak sesuai pesanan.

3. Membeli barang dagang dari PT Cipendawa
dengan harga faktur Rp 800.000,00 dengan syarat
penyerahan FOB shipping point.

4. Membeli barang dengan tunai Rp 325.000,00 dari
CV Hemat.

5. Membeli barang dagang dari PT Hutomo seharga
Rp 450.000,00 dengan syarat 2/10, n/30.

Dari keterangan di atas, transaksi yang dicatat di
dalam jurnal umum adalah....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

37. Perhatikan tabel-tabel di bawah ini!
Pembelian

TGL KET REFF DEBET KREDIT SALDO
DEBET KREDIT

Jan 31 65.000 65.000

Utang

TGL KET REFF DEBET KREDIT
SALDO

DEBET KREDIT
Jan 31 65.000 65.000

Buku besar di atas diposting dari ....
a. jurnal umum
b. jurnal pembelian
c. jurnal penerimaan kas
d. jurnal pengeluaran kas
e. kolom serba-serbi

38. Kolom serba-serbi pada jurnal penerimaan kas
digunakan untuk mencatat ....
a. penerimaan piutang perusahaan
b. penerimaan penjualan tunai yang dilakukan

perusahaan
c. transaksi yang tidak mempunyai kolom tersendiri
d. penerimaan pendapatan bunga
e. pemotongan piutang dari karyawan

39. Jika membuat rekapitulasi jurnal penerimaan kas,
maka yang perlu dibuat rekapitulasinya adalah ....
a. kolom kas
b. kolom piutang dagang
c. kolom potongan penjualan
d. kolom penjualan



e. kolom serba-serbi
40. Transaksi yang dilakukan perusahaan adalah sebagai

berikut.
1. Menjual barang dagang dengan kredit pada Toko

Laris Manis seharga Rp 6.000.000,00.
2. Mengirim 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, 3, dan 5
c. 1, 2, dan 4
d. 1, 2, dan 3
e. 1, 2, dan 5

41. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus adalah . . . .
a. jurnal umum tiap hari dicatat di akun buku besar,

jurnal khusus dicatat di akun buku besar secara
berkala

b. jurnal umum cocok untuk perusahaan dagang,
jurnal khusus cocok untuk perusahaan Industri

c. jurnal umum cocok untuk perusahaan yang tidak
mencari laba, sedang jurnal khusus cocok untuk
perusahaan dagang

d. jurnal umum dicatat dari bukti-bukti pembukuan,
sedang jurnal khusus dicatat dari bukti bukti yang
sengaja dibuat dari perusahaan

e. jurnal umum dicatat pada nama-nama individual,
sedang jurnal khusus pada akun kolektif

42. Di bawah ini adalah perbedaan jurnal umum dan
jurnal khusus, kecuali . . . .
a. jurnal umum tiap hari dicatat di akun buku besar,

sedang jurnal khusus dicatat di akun buku besar
secara berkala

b. jurnal umum hanya menggunakan satu jurnal
untuk semua jenis transaksi, sedang jurnal khusus
jurnal digunakan beberapa jurnal sesuai dengan
jenisnya

c. jurnal umum cocok untuk perusahaan jasa dan
perusahaan kecil, sedang jurnal khusus cocok
untuk perusahaan besar

d. jurnal umum tidak memungkinkan pembagian
kerja, sedang pada jurnal khusus dimungkinkan
pembagian kerja.

e. jurnal umum cocok untuk perusahaan yang tidak
mencari laba, sedang jurnal khusus untuk
perusahaan yang mencari laba

43. Dibeli secara kredit peralatan kantor dari Toko Joko,
Jakarta seharga Rp500.00000. Transaksi tersebut
dicatat di jurnal
a. pembelian
b. pengeluaran kas
c. penjualan
d. penerimaan kas
e. umum

44. Transaksi yang dilakukan perusahaan:
1. Pembelian barang dagang dengan kredit dari Toko

Usaha Pribumi sejumlah Rp5.000.000,00.
2. Pembelian perlengkapan toko dari Toko

Pengembang, Jakarta dengan harga faktur
Rp3.000.000,00.

3. Pembelian barang dagang dari Toko Pribumi
dengan harga faktur Rp4.000.000,00.

4. Pembelian barang dagang dari Toko Harum Wangi
seharga Rp6.000.000,00 dengan syarat 2/10,
n/30.

5. Pembelian perlengkapan kantor dari Toko Rapi,
Jakarta dengan harga faktur Rp450.000

Jika perusahaan menggunakan jurnal khusus
pembelian dengan bentuk sederhana, maka transaksi
yang dicatat pada jurnal pembelian adalah …..
a. 2, 3, dan 4
b. 1, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 1, 2, dan 3
e. 2, 3, dan 5

45. Transaksi yang dilakukan PD Sumber Rezeki:
1. Pembelian barang dagang dari Toko Murah

seharga Rp2.000.000,00 dengan syarat
pembayaran 2/10, n/30.

2. Pembelian barang dagang dari Toko Membawa
Rezeki seharga Rp2.500.000,00 dan pada Toko
Membawa Rezeki diberi cek bank Rp2.500.000,00.

3. Pembelian barang dagang dari Toko Pengembang
Ekonomi seharga Rp4.000.000,00. Pembayaran
per 1 bulan.

4. Pembelian barang dagang dari Toko Intan dengan
harga faktur Rp8.000.000,00.

5. Membeli barang dari dari Toko Murah, seharga
Rp9.000.000,00 pada Toko Murah aksep dengan
harga nominal Rp9.000.000,00.

Transaksi yang dicatat di jurnal pembelian adalah ....
a. 2, 3, dan 4
b. 3, 4, dan 5
c. 1, 3, dan 4
d. 1, 2, dan 4
e. 1, 2, dan 5

46. Jurnal penerimaan kas berfungsi mencatat
penerimaan . . . .
a. uang tunai
b. kas yang berasal dari penjualan barang
c. uang tunai berupa uang kertas
d. piutang yang berasal dari penjualan
e. uang tunai dari pemilik perusahaan

47. Menjual barang dengan syarat 2/10, n/30 dicatat di
jurnal ....
a. pengeluaran kas
b. penerimaan kas
c. penjualan
d. pembelian
e. umum

48. Dibeli barang dagang seharga Rp5.000.000,00 dengan
syarat 2/15, n/45. Transaksi ini dicatat di jurnal ....
a. pembelian
b. penjualan
c. penerimaan kas
d. pengeluaran kas
e. umum

49. Dijual barang dagang dengan harga faktur



Rp400.000,00 rabat 10%. Transaksi ini dicatat di
jurnal....
a. pembelian
b. penjualan
c. penerimaan kas
d. pengeluaran kas
e. umum

50. Diambil untuk kepentingan pribadi barang dagang
Rp30.000,00 oleh Salim. Pencatatan transaksi ini
dicatat di jurnal ....
a. pembelian
b. penjualan
c. penerimaan kas
d. pengeluaran kas
e. umum

51. Tujuan pembuatan rekapitulasi jurnal khusus adalah
memudahkan . . . .
a. pemostingan ke akun buku besar dan

pencocokannya dengan jurnal khusus
b. pengisian daftar saldo dan pencocokan dengan

jurnal khsusus
c. pengisian kertas kerja dan pencocokan dengan

jurnal khusus
d. pembuatan laporan keuangan dan pengecekan

saldo kas
e. pemostingan buku besar pembantu dan

pencocokannya dengan jurnal khusus
52. Jumlah pada rekapitulasi jurnal penjualan diposting ke

akun ....
a. piutang dagang (D), penjualan (D)
b. piutang dagang (D), penjualan (K)
c. piutang dagang (D), kas (K)
d. piutang dagang (K), penjualan (D)
e. piutang dagang (K), penjualan (K)

53. Rekapitulasi jurnal pembelian kolom serba-serbi
menunjukkan besamya . . . .
a. pembelian barang secara kredit
b. pembelian barang dagang secara tunai
c. pembelian bukan barang dagang secara kredit
d. pembelian bukan barang dagang secara tunai
e. pembelian barang dagang dan bukan barang

dagang secara kredit
54. Posting jurnal khusus ke akun buku besar dilakukan ....

a. secara harian
b. tiap triwulan
c. tiap akhir bulan
d. secara berkala
e. setiap akhir minggu

55. Pada jurnal pengeluaran kas pada kolom utang dagang
tercatat utang sebesar Rp5.000.000,00. Pada akhir
bulan postingnya ke buku besar adalah ....
a. Piutang dagang debit Rp5.000.000,00, kas kredit

Rp5.000.000,00
b. Utang dagang kredit Rp5.000.000,00, kas debit

Rp5.000.000,00
c. Utang dagang debit Rp5.000.000,00, kas debit

Rp5.000.000,00
d. Utang dagang kredit Rp5.000.000,00, kas kredit

Rp5.000.000,00
e. Utang dagang debit Rp5.000.000,00, kas kredit

Rp5.000.000,00

56. Perhatikan buku besar berikut.
Pembelian

36.000

Utang Dagang
36.000

Posting yang ada pada buku besar di atas berasal dari
....
a. Jurnal Pembelian
b. Jurnal Pengeluaran Kas
c. Jurnal Penjualan
d. Jurnal Penerimaan Kas
e. Jurnal Umum

57. Tujuan dari pembuatan rekapitulasi jurnal khusus
adalah ....
a. agar diketahui apakah jurnal khusus seimbang dan

mempermudah pemostingan ke buku besar
b. agar tanggal pengisian buku besar hanya akhir

bulan sehingga lebih terinci sesuai dengan
keadaan

c. menentukan nama-nama buku besar yang
digunakan sehingga kecil kemungkinan salah pada
waktu diposting

d. membuat rincian dari perkiraan-perkiraan yang
digunakan dan rincian itulah yang dicatat di buku
besar

e. agar setiap perkiraan riil (neraca) terpisah dengan
nominal (rugi-laba)

II. Essai
Jawablah soal soal dibawah ini dengan singkat dan
jelas !

1. Ada beberapa definisi mengenai manajemen. Jelaskan
definisi manajemen menurut :
a. James A.F. Stoner
b. Luther Gulick
c. Mary Parker Follet
d. Frederick Winslow Taylor
e. Henry Fayol

2. Dalam membuat rencana yang baik, kita perlu
menjawab 6 pertanyaan yang dirumuskan dengan 5 W
+ 1 H. Jelaskan maksud 5 W + 1 H itu.

3. Jenjang manajemen terbagi menjadi tiga. 1 jenjang
atas, 2  menengah, 3 bawah. Menurut analisa anda,
jenjang manakah yang mempunyai peran paling
penting / signifikan dalam sebuah organisasi /
perusahaan.
Ungkapkan alasan anda dengan membandingkan
ketiga job description dari masing – masing jenjang.

4. Dibawah ini adalah pertanyaan pertanyaan mengenahi
hal hal yang berhubungan dengan funsi manajemen
dan badan usaha
a. Sebutkan hal–hal yang perlu dipertimbangkan

dalam kepemilikan bentuk badan usaha



b. Sebutkan dan jelaskan serta contoh beberapa
badan usaha berdasarkan kepemilikan yang
berada di sektor tempat

c. PT. Cipta Sari Makmur sedang melakukan proses
open recruitment untuk calon pegawai baru.
Menurut analisa anda apa fungsi yang sedang
dijalankan perusahaan tersebut dan jelaskan
perbedaan beberapa fungsi yang dijalankan oleh
perusahaan.

5. Apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang ?
Sebutkan enam transaksi transaksi yang hanya terjadi
di perusahaan dagang !

6. Jelaskan arti
a. 2/10, n/30
b. n/45

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

8. Dalam perusahaan dagang di kenal istilah syarat
penyerahan barang FOB Shipping Point. Apakah yang
di maksud dengan FOB Shipping Point tersebut ?

9. Dalam perusahaan dagang di kenal istilah syarat
penyerahan barang FOB Destination Point. Apakah
yang di maksud dengan FOB Destination Point
tersebut ?

10. Apakah yang disebut RABAT ?
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