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I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Suatu sistem, tingkah laku manusia yang koperatif,
dipimpin secara teratur melalui usaha yang terus menerus
dan merupakan tindakan rasional adalah pengertian
manajemen menurut ....
a. Prof. DR. A. Sanusi, SH
b. Prof. DR. Sumitro
c. John D. Miller
d. Harold Koontz
e. George R. Terry

2. Pengembangan rencana-rencana operasi 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

3. Melalui pendekatan kuantitatif sebagai alat yang penting
dan bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah
operasional manajemen, adalah dasar pemikiran
manajemen menurut aliran
a. analisis sistem
b. perilaku
c. klasik
d. manajemen ilmiah
e. manajemen berdasarkan hasil

4. Fungsi manajemen:
1. Menentukan tujuan
2. Mendelegasikan wewenang
3. Memotivasi karyawan
4. Menetapkan tempat hasil karya.
5. Melakukan tindakan perbaikan
Yang termasuk fungsi pengendalian adalah
a. 4 dan 5
b. 3 dan 4
c. 2 dan 3
d. 1 dan 2
e. 1 dan 5

5. Merumuskan kebijakan dan prosedur adalah fungsi
manajemen dalam tahap ....
a. pengendalian
b. pengarahan
c. perorganisasian
d. pelaksanaan
e. perencanaan

6. Nilai kelulusan siswa SMA Indonesia harus maju untuk
semua mata pelajaran pada tahun yang akan datang
dengan nilai minimal 6,00. Fungsi manajemen yang
berlaku dalam pernyataan di atas adalah ....
a. pengarahan
b. perencanaan
c. pengendalian
d. pelaksanaan
e. pengawasan

7. Pengelolaan sumber daya manusia yang bekerja untuk
mencapai tujuan perusahaan adalah manajemen bidang
....
a. administrasi

b. pemasaran
c. keuangan
d. personalia
e. produksi

8. Keunggulan suatu perusahaan dapat diukur dari daya
saing manajemen....
a. personalia
b. keuangan
c. produksi
d. pemasaran
e. administrasi

9. 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

10. 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
11. Sebuah kendaraan bermotor sangat disukai karena

bentuknya sesuai selera pemakai. Hal ini dikelola oleh
manajemen bidang
a. pemasaran
b. produksi
c. personalia
d. keuangan
e. administrasi

12. Pembagian keuntungan perusahaan dikelola oleh
manajemen bidang....
a. produksi
b. keuangan
c. personalia
d. pemasaran
e. administrasi

13. Kegiatan mengkombinasikan faktor-faktor produksi
dilakukan oleh sumber daya ....
a. alamat
b. tenaga kerja
c. modal
d. pengusaha
e. manusia

14. Perusahaan penghasil sepatu didirikan di Pulau Jawa.
Pendirian perusahaan didasarkan pada
a. keterikatan dengan alam
b. pemerintah
c. sifat ekonomis
d. sejarah
e. politik

15. Kalau seseorang akan mengusahakan peternakan sapi,



maka kedudukan letak badan usaha didasarkan pada
a. sifat ekonomis
b. keterikatan pada alam
c. penetapan pemerintah
d. penetaman Menteri Pertanian
e. penetapan Menteri Kesehatan

16. Penentuan gaji karyawan termasuk  .......... badan usaha.
a. fungsi manajemen
b. fungsi operasi
c. fungsi sosial
d. fungsi komersial
e. fungsi pengorganisasian

17. Hal yang tidak termasuk faktor internal penunjang badan
usaha adalah ....
a. sarana
b. kondisi ekonomi
c. prasarana
d. dana
e. tenaga

18. Hal yang termasuk pada badan usaha pada pernyataan di
bawah ini adalah ....
a. koperasi, toko, bengkel
b. firma, yayasan, toko
c. bengkel, toko
d. firma, PT, Perusahaan Negara
e. pabrik, yayasan, toko

20. 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

21. Penetapan tujuan merupakan fungsi manajemen ....
a. perencanaan
b. pengorganisasian
c. penggerakan
d. pengawasan
e. pengomandoan

22. Menetapkan jadwal pekerjaan adalah termasuk fungsi ...
a. perencanaan
b. pemeriksaan
c. penggerakan
d. pengawasan
e. pemotivasian

23. Pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas
merupakan fungsi manajemen ...
a. perencanaan
b. pengorganisasian
c. penggerakan
d. pengoordinasian
e. pengawasan

24. Salah satu kebaikan sistem 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
25. Salah satu ciri organisasi fungsional adalah ....

a. ada 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

26. Salah satu keburukan sistem organisasi garis dan staf
adalah ....
a. sistem ini dapat digunakan oleh organsiasi 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
27. Implikasi dari pelaksanaan fungsi manajemen ini adalah

memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi
tugas karena masing-masing anggota organisasi sudah
memiliki pekerjaannya. Fungsi manajemen yang dimaksud
adalah ....
a. planning
b. organizing
c. actuating
d. controlling
e. reporting

28. 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

29. 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

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

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

32. 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
33. 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

34. Di bawah ini yang merupakan faktor 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

35. Dua orang atau lebih ingin berusaha dengan mendapat
modal dari dua orang atau lebih dan berusaha atas nama
bersama dalam satu wadah serta setiap pemiliknya
menanggung risiko secara bersama – sama. Badan usaha
yang cocok dengan uraian tersebut adalah ....
a. firma
b. CV
c. kongsi
d. konglomerasi
e. PT

36. 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

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

38. 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

39. Kepastian tersedianya bahan dasar merupakan
keuntungan dari ....
a. Firma
b. CV
c. PT
d. kartel
e. gabungan vertikal

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

41. 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

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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

49. 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

50. 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

51. 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. mensejahterakan 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

52. 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

53. 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

54. Salah satu kekurangan Perseroan Terbatas adalah ....
a. pemisahan pemilik dari pengurus
b. terdapat efisiensi dalam kepemimpinan
c. tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang

saham
d. tidak terjaminnya rahasia
e. mudah mendapatkan modal

55. Perhatikan tabel dibawah ini :
A B C D

1 Perkebunan tembakau Pabrik sepatu Pertambangan minyak Jasa asuransi

2 Jasa angkutan Pertambangan Peternakan sapi Pertambakan ikan

3 Pemungutan hasil hutan Perkebunan kelapa
sawit

Pabrik sepatu Penebangan kayu

4 Pabrik pupuk Pengambilan rotan dari
hutan

Perusahaan kayu 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

55. Perhatikan tabel berikut!
A B C D

1. Pertamina 1. PT Bimantara 1. Citibank 1. KSU Mandiri
2. KUD swadaya 2. Bank Indonesia 2. PPKN 2. Primkopot
3. BBD 3. PT. Telkom 3. PDAM 3. BRI
4. PT Timor 4. Primkopot 4. BNI 46 4. PLN
Kelompok yang termasuk dalam badan usaha milik negara adalah ….
a. A1, B1, C1, D1
b. A1, B2, C3, D3
c. A1, B3, C2, D4
d. A3, B4, C4, D3
e. A4, B1, C3, D4

56. Perhatikan matriks berikut ini!
I II III

1. KIMIA FARMA 1. PT BALAI PUSTAKA 1. PT INDOFOOD
2. BCA 2. PT TIMOR 2. PT ASTEK
Kelompok yang termasuk badan usaha milik swasta adalah ....
a. I1, II1, II2
b. I2, II2, III2
c. I2, II2, III1
d. II2, III2, I1
e. I1,I2,II2

57. Perhatikan matriks berikut!
I II III IV V VI

1. BNI 46 1. BANK
INDONESIA

1. PT PERTAMINA 1. PRIMKOPAD 1. PT TELKOM 1. PT
EXCELCOMINDO

2. PT TIMOR 2. KOPERASI
SENTOSA

2. BANK MANDIRI 2. PT INDOFOOD 2. BRI 2. PERTAMINA

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



58. 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

59. 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 Angkutan Lintas Batas 2.000.000,00

Kas 2.000.000,00
c. Barang dagang 2.000.000,00

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

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

Barang dagang 2.000.000,00
60. 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 Sangkuriang 1.500.000,00
Utang dagang 2.500.000,00

61. 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 Sumber Dagang 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

62. 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
63. Perhatikan bukti transaksi berikut :

Toko MULIA Faktur No 25
Jl. Imam Bonjol Yth TOKO DAHLIA

Jakarta
Akun Tuan kami debetkan untuk penyerahan barang 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

Jakarta, 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
64. 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. Kas 67.130.000,00

Potongan penjualan 1.370.000,00
Piutang dagang 68.500.000,00

65. 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

66. 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 Rp.    4.000 Rp.    8.000.000
2 Beras  Ketan 1.000 Rp.    5.000 Rp.    5.000.000

Jumlah Rp.  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

67. 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

68. Perhatikan tabel-tabel di bawah ini!
Pembelian

TGL KETERANGAN REFF DEBET KREDIT
SALDO

DEBET KREDIT
Jan 31 65.000.000 65.000.000

Utang

TGL KETERANGAN REFF DEBET KREDIT
SALDO

DEBET KREDIT
Jan 31 65.000.000 65.000.000

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

69. 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 ialah ....
a. Perlengkapan Rp 50.000,00

Peralatan Rp 1.200.000,00
Penjualan Rp 60.000,00

Kas Rp 2.210.000,00
b. Perlengkapan Rp 1.250.000,00

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 1.250.000,00
Barang dagang Rp 960.000,00

d. Perlengkapan Rp 1.250.000,00
Barang dagang Rp 60.000,00

e. Perlengkapan Rp 50.000,00
Peralatan Rp 1.200.000,00
Pembelian Rp 60.000,00

Kas Rp 2.210.000,00
70. Dikirimkan nota kredit bernilai Rp 75.000,00 kepada koperasi siswa SMANSA. Transaksi ini akan 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 dan PH Rp 75.000,00

d. Penjualan Rp 75.000,00
Utang dagang Rp 75.000,00

e. Retur penjualan dan PH Rp 75.000,00
Piutang dagang Rp 75.000,00



71. Dibeli barang dagang seharga Rp 700.000,00 dengan menyerahkan selembar weseI bilyet giro. Pembelian ini akan dicatat ke dalam
jurnal sebagai berikut
a. Pembelian Rp 700.000,00

Wesel tagih Rp 700.000,00
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
72. Pada tanggal 6 Mei 2005 dijual secara kredit barang dagang seharga Rp 2.800.000,00 dengan FOB destination point dan dibayar

tunai beban angkut Rp 80.000,00. Barang dagang tersebut diterima oleh pembeli pada tanggal 7 Mei 2005. Transaksi ini oleh
penjual akan dijurnal sebagai berikut
a. 6 Mei

Piutang dagang Rp 2.880.000,00
Beban angkut Rp 80.000,00
Penjualan Rp 2.800.000,00

b. 7 Mei
Piutang dagang Rp 2.880.000,00

Beban angkut Rp 80.000,00
Penjualan Rp 2.800.000,00

c. 6 Mei
Piutang dagang Rp 2.800.000,00

Beban angkut Rp 80.000,00
Penjualan Rp 2.880.000,00

d. 7 Mei
Piutang dagang Rp 2.800.000,00

Beban angkut Rp 80.000,00
Penjualan Rp 2.880.000,00

e. 6 Mei
Beban angkut Rp 80.000,00

Kas Rp 80.000,00
7 Mei
Piutang dagang Rp 2.800.000,00

Penjualan Rp 2.800.000,00
73. 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
74. Berikut adalah data unit barang XYZ yang dibeli dan dijual

selama tahun 2oo6.
 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 3 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

75. 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

76. 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 5
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 3, dan 5

77. 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.
78. 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

79. 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

80. Jika membuat rekapitulasi jurnal penerimaan kas, maka
yang tidak perlu dibuat rekapitulasinya adalah ....
a. kolom kas
b. kolom piutang dagang
c. kolom potongan penjualan
d. kolom penjualan
e. kolom serba-serbi

81. Transaksi yang dilakukan perusahaan adalah sebagai
berikut.
1. Menjual barang dagang dengan kredit pada Toko

Laris Manis seharga Rp6.000.000,00.
2. Mengirim nota kredit pada Toko Laris Manis sebesar

Rp100.000,00.
3. Membeli barang dagang dari Toko Asia Rp

4.000.000,00 dengan syarat 2/lo, 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

73. 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
d. menjual dan membeli barang-barang hasil pabrik
e. membeli barang

74. Syarat penyerahan FOB shipping point, berarti yang
menanggung biaya angkut barang dari gudang penjual ke
gudang pembeli adalah pihak....
a. penjual
b. pembeli
c. penjual dan pembeli bersama-sama
d. pabrik
e. distributor

75. Dibayar sewa untuk 4 bulan sejak Agustus 2005 sebesar
Rp 300.000,00 dengan cek. Transaksi ini dimasukkan ke
dalam jurnal
a. pembelian
b. penjualan
c. pengeluaran kas
d. penerimaan kas
e. umum

76. Berikut ini yang merupakan transaksi perusahaan dagang
....
a. penerimaan uang, pengeluaran uang, pembelian, dan

pemakaian bahan
b. pembelian, pengeluaran uang, penjualan, dan

penerimaan
c. pembelian, pengeluaran uang, penjualan, dan

penerimaan uang
d. pembelian bahan, pengeluaran uang, pemakaian

bahan, dan penjualan

e. pembelian, pembungkusan, penjualan, piutang, dan
penerimaan uang

77. 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
78. Tanggal 15 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 debet dan kolom

pembelian kredit Rp 500.000,00
b. pengeluaran kas kolom pembelian debet 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 debet dan kolom

kas kredit Rp 500.000,00
79. Apabila penjualan dilakukan pada tanggal 24 September

2005 dan syarat jual-beli adalah 2/10, n/30, maka paling
lambat piutang tersebut harus sudah diterima tanggal
a. 4 Oktober 2005
b. 24 Oktober 2005
c. 31 Oktober 2005
d. 23 Oktober 2005
e. 25 Oktober 2005

80. Nota debet dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk
memberitahukan kepada ....
a. penjual bahwa akunnya telah didebet
b. penjual bahwa akunnya telah dikredit
c. pembeli bahwa akunnya telah dikredit
d. pemegang bahwa akunnya telah didebet
e. pembeli bahwa akunnya telah didebet

81. Sisi debet buku besar "akun utang dagang" terdapat
jumlah Rp 250.000,00. jumlah tersebut ditemukan juga
pada ....
a. jurnal penjualan
b. jurnal pembelian
c. jurnal penutup
d. jurnal penerimaan kas
e. jurnal umum

82. 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 pembelian
c. jurnal penerimaan kas
d. jurnal pengeluaran kas
e. jurnal umum

83. 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. jumlah jurnal khusus telah dipindahkan ke buku besar
e. jurnal khusus telah selesai dicatat

84. Pembayaran gaji sebesar Rp 400.000,00 dan sewa dibayar
di muka sebesar Rp 750.000,00 yang ada dalam jurnal



pengeluaran kas akan dipindahbukukan ke buku besar
sebagai ....
a. beban gaji debet Rp 400.000,00 dan kas debet Rp

750.000,00
b. beban gaji debet Rp 400.000,00, sewa dibayar di

muka debet Rp 750.0000, serta kas kredit Rp
1.150.000,00

c. Kas debet 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 debet Rp 1.150.000,00, kas kredit Rp
1.150.000,00

e. Beban gaji debet Rp 400.000,00, kas kredit Rp
400.000,00

85. Pemindahbukuan pada akun utang dagang tidak berasal
dari salah satu dari buku harian di bawah ini
a. buku pembelian
b. buku pengeluaran kas
c. jurnal umum
d. buku retur penjualan dan pengurangan harga
e. neraca

86. Salah satu fungsi buku besar pembantu sebagai ....
a. pengendali buku besar umum atau utama
b. buku harian
c. buku perantara
d. akun sementara
e. rencana pemindahbukuan ke buku besar umum

87. Buku besar pembantu dicatat berdasarkan ....
a. jurnal khusus
b. jurnal umum
c. buku besar umum
d. neraca saldo
e. neraca awal

88. jumlah saldo buku besar pembantu piutang harus sama
dengan
a. saldo piutang akhir tahun
b. saldo buku besar umum piutang
c. saldo awal piutang
d. jumlah jurnal khusus penjualan
e. neraca saldo

89. Pencatatan ke buku besar pembantu dilakukan pada ...
a. awal tahun pembukuan
b. akhir tahun pembukuan
c. setiap akhir bulan
d. setiap awal bulan
e. secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi

90. Buku besar pembantu terdiri dari ....
a. buku besar pembantu pembelian dan penjualan
b. buku besar pembantu piutang dagang dan utang

dagang
c. buku besar pembantu beban dan persediaan
d. buku besar pembantu pendapatan dan beban
e. buku besar pembantu persediaan dan penjualan

II. Jawablah pertanyaan berikut!
1. Mengapa manajemen disebut sebagai seni dan ilmu pengetahuan? Jelaskan beberapa aliran dalam manajemen!
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. Jelaskan beberapa prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol!
4. 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.

5. Mana yang harus didahulukan, riset pasar atau produksi? Jelaskan! Mengapa keputusan produk baru perlu dipertimbangkan secara
cermat? Mengapa penempatan lokasi pabrik memerlukan analisis yang cermat? Apa yang dimaksud dengan manajemen
pemasaran?

6. 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
Bagaimana cara memberikan motivasi pada pegawai?

7. Apakah yag dimaksud dengan Perusahaan Dagang ? Jelaskan transaksi transaksi apa saja yang sering terjadi di perusahaan
dagang !

8. Sebutkan akun akun yang digunakan digunakan dalam perusahaan dagang
9. Perhatikan form di bawah ini. Isilah bagian bagian yang masih kosong, kemudian tentukan jumlah barang persediaan dan nilainya

di akhir periode

PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Name

Nilai
Class

Diketahui data pembelian dan penjualan PD Iyan Jaya adalah sebagai berikut :
tgl keterangan unit harga tgl keterangan unit harga

2010 11 Pembelian 100 1250 2010 16 Pembelian 80 1100

Juli 12 Pembelian 120 1200 Juli 17 Pembelian 100 1050

13 Penjualan 50 18 Penjualan 200

14 Pembelian 100 1150 19 Penjualan 100

15 Penjualan 110 20 Pembelian 100 1000
Berdasarkan data diatas, buatlah pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO

DATE
PURCHASE SELL IN STOCK

Q P Q X P Q P Q X P Q P Q X P



10. Perhatikan form di bawah ini. Isilah bagian bagian yang masih kosong, kemudian tentukan jumlah barang persediaan dan nilainya di
akhir periode

PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Name

Nilai
Class

Diketahui data pembelian dan penjualan PD Iyan Jaya adalah sebagai berikut :
tgl keterangan unit harga tgl keterangan unit harga

2010 11 Pembelian 100 1250 2010 16 Pembelian 80 1100

Juli 12 Pembelian 120 1200 Juli 17 Pembelian 100 1050

13 Penjualan 50 18 Penjualan 200

14 Pembelian 100 1150 19 Penjualan 100

15 Penjualan 110 20 Pembelian 100 1000
Berdasarkan data diatas, buatlah pencatatan persediaan menggunakan metode LIFO

DATE
PURCHASE SELL IN STOCK

Q P Q X P Q P Q X P Q P Q X P
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