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I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

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. materials

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 :
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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. 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

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 Perkebuna
n
tembakau

Pabrik
sepatu

Pertambanga
n minyak

Jasa
asuransi

2 Jasa
angkutan

Peternakan
sapi

Pertambaka
n ikan

3 Pemungut
an hasil
hutan

Perkebuna
n kelapa
sawit

Pabrik sepatu Penebangan
kayu

4 Pabrik
pupuk

Pengambil
an 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

21. Ibu Santika memiliki keahlian dalam merencanakan
bentuk kemasan tiap tiap produk. Hal ini
menyebabkan tampilan produk sangat menarik
sehingga meningkatkan omzet penjualan. Ibu Santika
merupakan orang yang tepat melakukan kegiatan
manajemen dibidang
a. Produksi
b. Keuangan
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c. Personalia
d. Pemasaran
e. Administrasi

22. Pak Rizal menjabat sebagai kepala bagian keuaangan
di perusahaan PT Cemerlang Abadi. Menurut
tingkatan manajemennya, jabatan Pak Rizal tersebut
termasuk ...
a. Top manager
b. Executive manager
c. Supervisor
d. Middle manager
e. Supervisory manager

23. Studi ilmu manajemen sangat dibutuhkan dalam
setiap organisasi karena alasan sebagai berikut.
Kecuali ...
a. Mencapai tujuan organisasi
b. Menghilangkan potensi konflik kepentingan

dalam organisasi
c. Mencapai efisiensi organisasi
d. Mencapai efektifitas organisasi
e. Memperlancar tugas sehari hari

24. Cara yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan
sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
manajemen dikenal sebagai unsur manajemen yaitu :
a. Man
b. Money
c. Machine
d. Material
e. Method

25. Berikut ini yang bukan unsur marketing mix adalah ...
a. Produk
b. Harga
c. Lokasi perusahaan
d. Promosi
e. Saluran distribusi

26. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh manajer
1. Mengatur keseimbangan likuiditas dengan

rentabilitas
2. Mengelola 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

27. Manajemen produksi meliputi tiga kegiatan yaitu ...

a. Perencanaan produksi, pengendalian tenaga
kerja dan pengendalian biaya

b. Perencanaan standar produksi, perencanaan
biaya dan perencanaan lokasi pabrik

c. Perencanaan bahan, pemrosesan dan evaluasi
hasil

d. Perencanaan produksi, organisasi produksi dan
evaluasi produksi

e. Perencanaan sistem produksi, pengendalian
produksi dan sistem informasi produksi

28. Pengurus OSIS suatu sekolah pada akhir semester I
akan mengadakan lomba antar kelas, panitia
menyusun proposal untuk pengajuan dana dan telah
disetujui oleh pihak sekolah. Pada saat hari
pelaksanaan tiap kelas mengirim wakil wakil nya
untuk lomba tersebut.
Pada saat pelaksanaan lomba panitia melaksanakan
fungsi manajemen ...
a. Planning
b. Organizing
c. Actuating
d. Controlling
e. Budgeting

29. Kegiatan dibawah ini yang tidak termasuk fungsi
pemasaran adalah
a. Perencanaan menawarkan barang dan jasa
b. Memiliki dan menggolongkan barang sesuai

dengan keinginan pembeli
c. Pengangkutan barang yang diselenggarakan oleh

organisasi pengangkutan
d. Memproduksi barang dalam jumlah tertentu
e. Mengatur organisasi faktor produksi didalam

perusahaan

30. Seorang manajer atau pengambil keputusan akan
memakai rumusan 5W + 1H. Tindakan tersebut
termasuk dalam ...
a. Planning
b. Organizing
c. Actuating
d. Staffing
e. Controlling

31. Dari kegiatan kegiatan dibawah ini, fungsi
pengorganisasian adalah ...
a. Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab

orang yang bekerja dalam perusahaan
b. Penetapan hasil yang hendak di capai pada waktu

yang akan datang
c. Mengambil keputusan tentang cara cara tugas

yang akan dilaksanakan
d. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu

sesuai dengan kebijakan
e. Memperkirakan hal hal yang mungkin terjadi
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pada masa yang akan dating

32. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol adalah ...
a. Planning, organizing, actuating, dan controlling
b. Planning, organizing, motivating dan controlling
c. Planning, organizing, staffing, directing dan

controlling
d. Planning, organizing, communicating,,

coordinating dan controlling
e. Planning, organizing, staffing, directing,

innovating dan controlling

33. Landasan pemikiran manajemen personalia yang
paling utama adalah ...
a. Mendapatkan pegawai terampil dengan gaji yang

rendah
b. Mengadakan mutasi sebanyak mungkin agar

pegawai selalu patuh kepada atasan
c. Mengusahakan agar jangan sampai terbentuk

serikat pegawai
d. Mengusahakan agar posisi perusahaan lebih kuat

dari posisi karyawan
e. Karyawan adalah aset yang sangat bernilai

34. Pendelegasian wewenang dari manajer menengah
pada manajer pelaksana merupakan kegiatan fungsi
manajemen ...
a. Perencanaan
b. Penggerakkan
c. Pengarahan
d. Pengorganisasian
e. Pengawas

35. Manajemen adalah bidang pengetahuan yang
berusaha secara sistematis untuk memahami
mengapa  dan bagaimana manusia bekerjasama
untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi
kemanusiaan. Pendapat ini dikemukakan oleh ...
a. A.F. stoner
b. Luther Gulick
c. Mary Parker Follet
d. F.W. Taylor
e. Samuelson

36. 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

37. Dibeli barang dagang dari PT Utama Karya Rp

10.000.000 dan PT Karya Prima Rp 8.000.000,  dengan
syarat pembayaran 2/10, n/30, jurnalnya ...
a. Pembelian 18.000.000

PT Utama Karya 10.000.000
PT Karya Prima 8.000.000

b. Pembelian 18.000.000
Kas 18.000.000

c. Pembelian 18.000.000
Utang dagang 18.000.000

d. Barang dagang 18.000.000
Utang dagang 18.000.000

e. Barang dagang 18.000.000
Kas 18.000.000

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

Kas 2.000.000
b. PT Angkutan Lintas 2.000.000

Kas 2.000.000
c. Barang dagang 2.000.000

PT Angkutan Lintas 2.000.000
d. B. angkut pembelian 2.000.000

Kas 2.000.000
e. PT Angkutan Lintas 2.000.000

Barang dagang 2.000.000

39. Dikirim kembali barang dagang yang dibeli 5 hari yang
lalu secara kredit pada Toko Utama Prima Rp
1.000.000 dan Toko Sangkuriang Rp 1.500.000.
Jurnalnya adalah ....
a. Utang dagang 2.500.000

Toko Utama Prima 1.000.000
Toko Sangkuriang 1.500.000

b. Utang dagang 2.500.000
Retur pembelian dan ph 2.500.000

c. Utang dagang 2.500.000
Barang dagang 2.500.000

d. Kas 2.500.000
Retur pembelian dan ph 2.500.000

e. Toko Utama Prima 1.000.000
Toko Sangkuriang 1.500.000

Utang dagang 2.500.000

40. Dibayar utang yang mempunyai syarat pembayaran
2/1o, n/30 untuk pembelian 8 hari yang lalu pada
Toko Sri Rejeki Rp. 5.000.000 dan Toko Sumber
Dagang Rp8.000.000. Jurnalnya adalah ....
a. Toko Sri Rejeki 5.000.000

Toko Sumber Dagang 8.000.000
Kas 13.000.000

b. Utang dagang 13.000.000
Toko Sri Rejeki 5.000.000
Toko Sumber Dagang 8.000.000

c. Utang dagang 13.000.000
Potongan pembelian 260.000



SOAL LATIHAN UTS EKONOMI XII SEM I TP 2013 2014 | HAL : 5

Kas 12.740.000
d. Utang dagang 13.000.000

Kas 13.000.000
e. Utang dagang 13.000.000

Toko Sri Rejeki 8.000.000
Toko Sumber Dagang 5.000.000

41. Dijual barang dagang dengan tunai pada Toko
Borobudur seharga Rp8.500.000 dan rabat sebesar
10%. Jurnalnya adalah ....
a. Piutang 8.500.000

Penjualan 8.500.000
b. Piutang 7.650.000

Penjualan 7.650.000
c. Piutang 7.650.000

Kas 7.650.000
d. Kas 7.650.000

Penjualan 7.650.000
e. Kas 8.500.000

Toko Borobudur 8.500.000

42. 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 50.000.000

Sandal
Trendy

250 50.000 12.500.000

Sandal
Klasik

100 60.000 6.000.000

Jumlah 68.500.000
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

Sepatu/sandal 68.500.000
b. Penjualan 68.500.000

Piutang 68.500.000
c. Piutang dagang 68.500.000

Penjualan 68.500.000
d. Piutang dagang 68.500.000

Barang dagang 68.500.000
e. Toko Dahlia 68.500.000

Barang dagang 68.500.000

43. Berdasarkan bukti transaksi pada soal 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

Kas 68.500.000
b. Retur Penjualan 68.500.000

Piutang dagang 68.500.000
c. Kas 67.130.000

Piutang dagang 67.130.000
d. Kas 68.500.000

Piutang dagang 68.500.000
e. Toko Dahlia 67.130.000

Potongan penjualan 1.370.000
Piutang dagang 68.500.000

44. Amati transaksi berikut!
 Desember 5 Dibeli barang dagang dengan kredit

dari Toko Berlian seharga Rp. 5.000.000 dengan
syarat 3/15, n/30.

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

 Desember 12 Dibayar harga pembelian barang
tanggal 5 Desember.

Jurnal untuk transaksi 12 Desember adalah ....
a. Utang dagang 4.500.000

Kas 4.500.000
b. Utang dagang 5.000.000

Kas 5.000.000
c. Utang dagang 5.000.000

Potongan pembelian 150.000
Kas 4.850.000

d. Utang dagang 4.500.000
Potongan pembelian 135.000
Kas 4.365.000

e. Toko Berlian 4.500.000
Kas 4.365.000
Potongan pembelian 135.000

45. Berikut adalah data unit barang XYZ yang dibeli dan
dijual selama tahun 2006.
 Persediaan awal 40 unit @Rp100.000
 Pembelian pertama 50 unit @Rp105.000
 Pembelian kedua 50 unit @Rp110.000
 Penjualan pertama 110 unit
 Pembelian ketiga 50 unit @Rp115.000
 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
b. Rp. 3.525.000
c. Rp. 3.500.000
d. Rp. 4.025.000
e. Rp. 5.000.000

mailto:@Rp100.000
mailto:@Rp105.000
mailto:@Rp110.000
mailto:@Rp115.000
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46. 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

47. 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, 3, dan 5

48. 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.

49. 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

50. jurnal umum 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

II. Jawablah pertanyaan diawah ini dengan singkat dan jelas

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

52. 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.

53. 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.

54. Jelaskan prinsip prinsip manajemen yang
dikemukakan oleh Henry Fayol :
a. Pembagian kerja
b. Otoritas
c. Disiplin
d. Kesatuan perintah
e. Kesatuan arah
f. Pemusatan
g. Jenjang jabatan
h. Kestabilan staff
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i. Inisiatif
j. kesamaan

55. Sebut dan jelaskan dua hal yang harus diperhatikan
dalam manajemen produksi !

56. Sebut dan jelaskan dengan singkat dua hal yang
termasuk pada bidang manajemen personalia !

57. Sebut dan jelaskan
a. fungsi manajemen secara berurut menurut

George R. Terry dan Kontz & O
b. fungsi manajemen secara berurut menurut

William Newman dan Sondang siagian
c. enam unsur manajemen dengan singkat

d. enam pertanyaan mendasar pada manajemen
perencanaan  5W + 1 H

58. Apakah yang dimaksud dengan Perusahaan Dagang ?
Jelaskan sembilan transaksi yang sering terjadi di
perusahaan dagang!

59. Apakah yag dimaksud dengan Jurnal Khusus ? Sebut
dan jelaskan fungsi empat jurnal khusus dalam
Perusahaan Dagang !

60. Perhatikan form di bawah ini. Isilah bagian bagian
yang masih kosong, kemudian tentukan jumlah
barang persediaan dan nilainya di akhir periode
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PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Name NilaiClass

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
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PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG
Nama NilaiKelas/ Absen

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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