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Mara Pelajaran : EKONOMI 

Jenjang : SMA/MA 

Program Studi : IPS 

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2010 

Jam : 08.00 - 10.00 

1.	 Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) 
yang tersedia dengan menggunakan pensil2B sesuai petunjuk di LJUN. 

2.	 Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN. 
3.	 Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
4.	 Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) 

pilihan jawaban. 
5.	 Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
6.	 Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
7.	 Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
8.	 Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 

bantu hitung 1ainnya. 
9.	 Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
10. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 
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1.	 Perusahaan jaket kulit "Isakuiki" di daerah "Y" berproduksi untuk memenuhi pennintaan 
pangsa pasar Eropa karena kualitasnya berstandar internasional (ISO) dan harganya yang 
bersaing sehingga produk dibuat sesuai dengan ukuran badan orang Eropa. Jika dilihat dari 
pokok pennasalahan ekonorni, pemenuhan kebutuhan produk terse but memecahkan 
permasalahan .... 

A.	 di mana produk jaket dibuat 
B.	 untuk siapajaket diproduksi 
C.	 siapa yang membuat produkjaket 
D. bagaimana cara membuat jaket 
E.	 kapan produk jaket digunakan 

2.	 Suatu daerah yang barn terkena musibah banjir, mengalami kesulitan atau kelangkaan air 
bersih sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit (gatal-gatal), Yang menyebabkan air 
bersih langka adalah .... 

A.	 harga air bersih cenderung naik 
B.	 kebutuhan air bersih tak terbatas 
C.	 setiap orang memaksimumkan kepuasannya 
D.	 persediaan tidak sesuai dengan rencana 
E.	 sumber air bersih tercemar kotoran 

3.	 Dampak positif dan negatif dari penerapan sistem ekonomi: 
1.	 Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi 
2.	 Kebebasan memiliki sumber daya produksi mendorong partisipasi masyarakat dalam 

perekonomian 
3.	 Pemilik sumber daya produksi adalah individu sehingga dapat mengeksploitasi 

golongan pekerja 
4.	 Setiap tindakan didasarkan atas motif mencari keuntungan sehingga menimbulkan 

efisiensi dan efektivitas 
5.	 Kesalahan alokasi sumber daya oleh individu sering menimbulkan gejolak yang 

merugikan masyarakat 
6.	 Perekonomian diatur negara, sehingga jarang terjadi krisis ekonomi 

Dampak positif dari penerapan sistem ekonomi pasar adalah .... 
A.	 1,2, dan 4 
B.	 1,3, dan 5 
C.	 2,4, dan 5 
D.	 2,4, dan 6 
E.	 3,5, dan 6 
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4.	 Perhatikan peran konsumen dan produsen berikut ini! 
1. Penyedia faktor produksi 
2. Menerima pembayaran pajak 
3. Pengguna barang ataujasa 
4. Pengguna faktor produksi 
5. Membayar sewa, upah, bunga, laha 
6. Menerima sewa, upah, bunga, laba
 

Yang merupakan peran rumah tangga konsumen adalah ....
 
A.	 1,2, dan 3 
B.	 1,3, dan 6 
C. 2,3, dan 4 
D.	 3,4, dan 5 
E. 4,5, dan 6 

5.	 Produk sepatu merk "PRIMA" di Pusat Grosir Cililitan bulan Februari 2009' mengalami 
penurunan harga dari Rp 120.000,00 menjadi Rp90.000,00 sehingga jumlah sepatu yang 
diminta naik dari 40 unit menjadi 60 unit. 
Sepatu merk "PRIMA" memiliki permintaan yang bersifat .... 

A. elastis 
B. inelastis 
C. elastis sempuma 
D. elastis uniter 
E. inelastis sempuma 
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6.	 Perusahaan roti "Aduhai Lezat" mempunyai fungsi permintaan Pd = 4 - Qd dan fungsi 
penawaran Ps = 1 + O~5Qs. Jika pemerintah mengenakan tarif pajak Rpl ~OO/unit barang, 
maka titik keseimbangan sebelum dan setelah pajak adalah .... 

A. P	 B. P 

--1'----~-... Q "----""--t-------"'---+Q

-2 0 -2 - I 0
 4'Pd	 4 ',Pd 

P	 P 
c.	 D. 

4 Q 

Ps

0 
--'---~--I--------"'---I>Q 

-4 -2	 -4 -2 0Pd	 . Pd 

E. P 
pIS 

2 

-2 -1 0 

7.	 Perbedaan pasar oligopoli dengan pasar persaingan monopolistik berdasarkan produksi 
adalah pasar oligopoli .... 

A.	 produk yang dijual bisa homogen bisa juga berbeda, dalam pasar persaingan 
monopolistik produk yang dijual tidak ada barang pengganti 

B.	 produk yang dijual tidak ada barang pengganti, dalam pasar persaingan 
rnonopolistik produk yang dijual homogen 

C.	 produk yang dijual bisa homogen bisa juga berbeda, dalam pasar persaingan 
monopolistik barang yang diperjualbelikan berbeda 

D.	 kurang menjaga kualitas produk dalam pasar monopolistik rnenjaga kualitas 
maupun bungkus/kemasan 

E.	 produk dipasok oleh satu perusahaan, pasar monopolistik dipasok oleh beberapa 
perusahaan 
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8.	 Fungsi pasar input antara lain : 
1. Tempat memperoleh informasi tentang produk barang tertentu dan harganya 
2. Tempat memperoleh informasi adanya persediaan tenaga kerja dan peluang kerja 
3. Mempertemukan penjual dan pembeli faktor produksi alam 
4. Memudahkan perusahaan mendapatkan 8DM yang berkualitas 

Yang merupakan fungsi faktor tenaga kerja adalah .... 
A.	 1 dan 2 
B.	 1dan 3 
C.	 2 dan 3 
D.	 2 dan 4 
E.	 3 dan 4 

9.	 Diketahui data sebagai berikut: (dalam milyar rupiah) 
GNP	 375 
Penyusutan 13
 
Pajak tak langsung 22
 
Jaminan sosial 14
 
Pembayaran pindahan 12
 
Pajak langsung 10
 

Bcsarnya Persona/Income (PI) dari data tersebut adalah .... 
A.	 Rp413 milyar 
B.	 Rp409 milyar 
C.	 Rp387 milyar 
D. Rp338 milyar 
E.	 Rp326 milyar 

10.	 Jika indeks harga konsumen pada tahun 2008 sebesar ]56,25 dan pada tahun 2009 sebesar 
160,40, maka laju inflasi pada tahun 2009 adalah .... 

A.	 0,97% 
B.	 1,02% 
C.	 2,58% 
D. 2,66% 
E.	 4,15% 

11.	 Diketahui fungsi pendapatan adalah Y = C + 8 dan fungsi konsumsi C = 200 + 0,75Y. Jika 
besar tabungan yang ingin dicapai sebesar Rp500,00, maka besar pendapatan adalah .... 

A.	 Rp400,00 
B.	 Rp575,00 
C.	 Rp1.200,00 
D.	 Rp2.300,00 
E.	 Rp2.800,00 
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12.	 Uang kartal lebih diterima oleh masyarakat umum dibandingkan uang giral, hal ini 
disebabkan .... 

A.	 uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan beredar pada masyarakat luas 
B.	 uang giral merupakan uang kartal yang tersimpan di bank dan bukan sebagai alat 

pembayaran yang sah 
C.	 uang kartal berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan, sementara uang giral 

tidak bisa 
D.	 uang kartal berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah kapan saja dan di mana 

saja 
E.	 uang kartal berfungsi sebagai penyimpan kekayaan, sernentara uang giral sebagai 

bukti rnenyimpan 

13.	 Manfaat produk lembaga keuangan antara lain berikut ini : 
1. Memudahkan melakukan transaksi di supermarket atau bank 
2. Mudah mendapatkan dana walaupun tidak memiliki 
3. Mudah mendapatkan dana tunai kapan saja dan di manapun 
4. Mudah dibawa dalam jumlah yang besar 

Yang merupakan manfaat dari ATM adalah .... 
A.	 1 dan 2 
B.	 1 dan 3 
C.	 1 dan 4 
D.	 2 dan 3 
E.	 3 dan 4 

14.	 Perekonomian pasca krisis tahun 1997 ditandai dengan naiknya harga barang-barang 
secara umum sehingga tingkat inf1asi meningkat tajam. Untuk mengatasi inf1asi tersebut 
dapat dilakukan dengan kebijakan moneter .... 

A.	 membeli saham dan obligasi 
B.	 menurunkan suku bunga bank 
C.	 menaikkan giro wajib minimum 
D.	 memperrnudah pemberian kredit 
E.	 menaikkan tarifpajak bangunan 

15.	 Salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang adalah produsen barang-barang 
primer, karena kekurangan modal dan tenaga ahli. 

Cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut adalah .... 
A.	 meminjam modal dan mendatangkan tenaga ahli dari luar negen, untuk 

mengolah sumber daya alam 
B.	 mendidik dan melatih sumber daya manusia agar dapat mengolah barang-barang 

primer sendiri 
C.	 mengekspor barang-barang primer ke negara negara yang bisa mengolah menjadi 

barangjadi 
D.	 menukar barang-barang primer dengan barang-barang sekunder dan tersier dari 

negara maju 
E.	 meminjam modal dari luar negeri untuk rnembiayai sumber daya manusia supaya 

terarnpil 
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16.	 Pak Maizul, seorang petani yang sedang menunggu musim panen. Ketika padi sudah tinggi 
dan berisi, dia lebih banyak menganggur di rumah. Salah satu cara yang tepat untuk 
rnengatasi pengangguran musiman seperti Pak Maizul adalah .... . 

A. memanfaatkan waktu dengan keterampilan yang ada sampai panen tiba v 
B.	 pemerintah banyak membuka proyek baru atau yang bersifat umum 
C.	 memberikan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan 
D.	 mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan latar belakang pendidikan 
E.	 perusahaan banyak yang beralih dari tenaga kerja manual ke tenaga mesin 

17. 

Pen eluaran Pusat 
Pen eluaran Daerah 

Kebijakan anggaran yang benar berdasarkan data di atas adalah .... 
A.	 I anggaran surplus 
B.	 II anggaran defisit 
C.	 III anggaran defisit 
D.	 IV anggaran berimbang 
E.	 V anggaran surplus 

18.	 Ibu Vane seorang wirausahawati yang bergerak di bidang jasa catering mempunyai 
kekayaan berupa: 

• Tanah seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp400.000,00/m2 

• Bangunan rumah 250 m2 dengan nilai jual Rp650.000,00/ m2 

• Taman mewah 150 m2 dengan nilaijual Rp150.000,OO/ m2 

• Pagar mewah panjang 50 m, tinggi 1,60 m dengan nilai jual Rp200.000,00/ m2 

Ketentuan : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp8.000.000,OO 

Besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhutang Ibu Vane adalah .... 
A.	 Rp314.000,OO 
13.	 Rp322.000,00 
C.	 Rp349.000,00 
D.	 Rp353.000,00 
E.	 Rp36 1.000,00 

19.	 Menjelang Pernilihan Umum tahun 2009 uang yang beredar mencapai 10 trilyun. Keadaan 
ini mengakibatkan harga barang cenderung naik. Untuk rnengatasi hal tersebut, kebijakan 
yang dapat dilakukan pemerintah di bidang fiskal adalah.... 

A.	 menaikkan cash ratio 
13.	 menambah stok barang dan jasa 
C.	 suku bunga tabungan dinaikkan 
D.	 menaikkan pengeluaran pemerintah 
E.	 menaikkan pajak PPh, PPn 13M, dan PPN . 
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20.	 Berikut ini merupakan mekanisme penjualan dan pembelian produk di bursa efek: 
1. Pemilik modal ketika melakukan transaksi menghubungi Broker. 
2. Investor menanamkan modalnya di pasar modal. 
3. Broker meneruskan perintah yang diinginkan kepada dealer di perusahaan investasi, 
4. Dealer menghubungi petugasnya di bursa untuk menjual saham. 
5. Broker memberikan keuntungan kepada pemilik modal.
 
Yang termasuk mekanisme penjualan di bursa efek adalah ....
 

A.	 1,2, dan 3 
B.	 1,3, dan 4 
C.	 2,3, dan 4 
D.	 2,3, dan 5 
E.	 3,4, dan 5 

21.	 Pada tahun 2008/2009, Indonesia mengalami surplus beras. Oleh karena itu pemerintah 
melalui BULOG melakukan ekspor beras ke luar negeri. 
Dampak positif dari ekspor beras tersebut terhadap perekonomian adalah .... 

A.	 pemerintah tidak kesulitan memasarkan hasil pertanian ke Iuar negeri dengan 
menghasilkan devisa 

B.	 jumiah beras di dalam negeri menjadi lebih sedikit dan harga beras tidak berubah 
C.	 meningkatkan gairah petani untuk lebih giat bekerja agar memperoleh hasil yang 

lebih banyak 
D.	 harga beras ekspor menjadi meningkat sehingga para pengusaha menjual beras 

ke luar negeri 
E.	 para petani bisa menjual beras ke BULOG dengan harga yang lebih tinggi dari 

sebelumnya 

22.	 Pada dasamya setiap negara berusaha rnenghindari terjadinya neraca pembayaran defisit. 
Dampak dari neraca pembayaran defisit terhadap perekonomian suatu negara adalah negara 
tersebut .... 

A.	 melepas devisa atau mengirim stok nasional, berarti mengurangi kemakmuran 
B.	 menerima devisa atau mengirim stok nasional, berarti menambah kemakmuran 
C.	 menerima stok nasional atau melepas devisa, berarti mengurangi kemakmuran 
D.	 menerima stok nasional atau menerima devisa, berarti menambah kemakmuran 
E.	 menerima stok nasionaI, berarti mengurangi kemakmuran negara tersebut 

23.	 Salah satu kegiatan badan usaha yang dilakukan oleh pimpinan adalah menggerakkan 
karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberi rnotivasi 
kerja yang baik serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan. Hal 
yang dilakukan pimpinan tersebut merupakan fungsi manajemen .... 

A.	 planning 
B.	 organizing 
C.	 actuating 
D.	 directing 
E.	 controlling 
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24.	 Pada saat kita akan mendirikan usaha, pemilihan bentuk badan usaha perlu 
mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sebagai berikut: 
1. Mudah untuk mendapatkan pinjaman modal dari pihak bank 
2. Mudah dalam pengambilan keputusan 
3. Laba jatuh ke tangan satu orang 
4. Tanggung jawab pemilik terbatas 
5. Manajemennya sangat profesional 

Yang merupakan kebaikan dari badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) 
adalah .... 

A.	 1,2, dan 4 
B.	 1,4, dan 5 
C.	 2,3, dan 4 
O.	 2,4, dan 5 
E.	 3,4, dan 5 

25.	 Antono adalah seorang siswa di SMA Atas Awan sekaligus sebagai anggota koperasi di 
sekolahnya. Pad a pertengahan tahun (setelah dibagi rapor semester ganjil), dia pindah 
sekolah mengikuti orang tuanya yang pindah tugas ke luar kota. 
Pernyataan yang tepat terhadap kasus di atas adalah .... 

A.	 keanggotaan Antono di koperasi sekolah tersebut dapat dilanjutkan oleh 
temannya 

B.	 keanggotaan Antono di koperasi sekolah tersebut dapat digantikan oleh siswa 
baru 

C.	 keanggotaan Antono di koperasi sekolah tersebut dapat diisi siswa lain dengan 
persetujuan pengurus 

O.	 keanggotaan Antono di koperasi sekolah tersebut berakhir dan tidak dapat 
diganti 

E.	 keanggotaan Antono di koperasi sekolah tersebut dapat dilanjutkan sampai tamat 
sekolah 

26.	 Peranan badan usaha milik negara (BUMN) dalam perekonomian Indonesia antara lain 
sebagai .... 

A.	 pcnambah produksi nasional 
B.	 pelaksana pelayanan publik 
C.	 pemacu pendapatan nasional 
O.	 sebagai mitra BUMS 
E.	 penanam modal 

27.	 Ratna seorang yang terkena PHK, saat itu di daerah kelahirannya terdapat banyak ibu-ibu 
rumah tangga maupun remaja putri yang tidak banyak melakukan tugas lain selain 
mengatur rumah tangganya, menyulam unik, dan desain pita. Di satu sisi, di perkotaan 
sedang mode terhadap bentuk desain tradisional. Upaya yang dapat dilakukan Ratna 
adalah .... 

A.	 mendayagunakan SDM yang ada untuk kepentingan dirinya 
B.	 mengajak ibu-ibu dan remaja putri menyulam desain tradisional 
C.	 menjual hasil kerajinan ibu-ibu dan rcmaja putri kc kotn 
D.	 mencari Bapak Angkat untuk mengembangkan usaha yang ada 
E.	 membeIi desain tradisional di kota untuk di jual di daerahnya 
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28.	 Tanggal 2Mei dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar Rp50.000,00. Tanggal 5 Mei 
dibeli perlengkapan kantor Rp20.000,00 dibayar Rp5.000,00 sisanya dibayar kemudian. 
Tanggal 7 Mei dibayar lunas pembelian tanggal 5 MeL Saldo Kas dan Modal pada tanggal 
1 Mei masing-masing sebesar Rp500.000,00 
Transaksi tersebut dicatat ke dalam persamaan akuntansi yang benar adalah .... 
A. 

::::;:+ +	 + 
Tanggal ModalUtangPerlengkapan PeralatanKas 

500.000,00 IMei	 1 500.000,00 - -- I 
-(50.000,00) 50.000,002 --
-15.000,005 (5.000,00) 5.000,00 -
-- - (15.000,00)(15.000,00)7L 

B.
 
+ + = + 

TanggaJ Kas Perlengkapan Peralatan Utang Modal 
Mei 1 500.000,00 - - - 500.000,00 

2 (50.000,00) - 50.000,00 - -
5 (15.000,00) 20.000,00 - 15.000,00 -
7 (5.000,00) . - (15.000,00) -

c.
 ,-' 
+ +	 - + 

Tanggal Perlengkapan Peralatan Utang ModalKas 
Mei	 1 500.000,00 500.000,00- --

(50.000,00) -2 50.000,00 --
(5.000,00) 15.000,005 20.000,00 -...-

.7 (15.000,00) (15.000,00) --

D.
 

Tanggal 
Mei	 1 

2 
5 

Kas 
500.000,00 

-

(20.000,00) 

+ + 
Perlengkapan 

-
50.000,00 
20.000,00 

Peralatan 
-
-

-

= 

Utang 
-


50.000,00 
-

+ 
Modal 

500.000,00 
-
-

7 

E. 

Tanggal 
Mei	 1 

2 
5 
7 

(50.000,00) 

Kas 
500.000,00 
(5.000,00) 
(5.000,00) 

(15.000,00) 

-

+ + 
Perlengkapan 

-
-

20.000,00 
-

-

Peralatan 
-

50.000,00 
-
-

(50.000,00) 

= 

Utang 
-

45.000,00 
15.000,00 

(15.000,00) 

- ..J 

'--"-'1+ 
Modal 

"--j 

500.000,00 I 
I - , 
I 

-
- I 
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29.	 Di bayar upah karyawan untuk dua minggu terakhir sebesar Rp500.000,00 berdasarkan 
transaksi tersebut pencatatan persamaan akuntansi yaitu .... 

A. Kas bertambah Rp500.000,00. Utang berkurang Rp500.000,00 
B. Kas berkurang Rp500.000,00. Utang berkurang Rp500.000,00 • C. Kas berkurang Rp500.000,00. Modal berkurang Rp500.000,00 
D. Kas berkurang Rp500.000,00. Modal bertambah Rp500.000,OO
 
E.· Kas bertambah Rp500.000,00. Modal bertambah Rp500.000,00
 

30.	 UO. Mandiri pada tanggal 5 April 2009 membayar angsuran bank Rp400.000,00 dan 
bunganya Rp80.000,OO maka pencatatanjumal umumnya adalah .... 

A.	 Angsuran bank Rp480.000,00 
Kas Rp480.000,00 

B.	 Utang bank Rp400.000,00 
Beban bunga	 Rp80.000,00 

Kas Rp480.000,00 
C.	 Kas Rp480.000,00 

Utang bank Rp400.000,00 
Beban bunga Rp80.000,00 

D.	 Utang bank Rp480.000,00 
Kas Rp400.000,00 
Beban bunga Rp80.000,00 

E. Kas	 Rp400.000,00 
Beban bunga	 Rp80.000,00 

Utang bank Rp480.000,00 

• 

Dlfl-EKO (IPS)-02-2009/2010	 Clink Cipta padu Pusat Pcnilaian Pcndidikan-BALITBANG-KEMENDIKNAS 

www.soal-un.blogspot.com

www.soal-un.blogspot.com



13 

31.	 Neraca Sisa (sebagian) 
"Ben ke1 Motor Maiu" 

Kas 
Perlengka an 
Prive 

4. Asuransi diba ar dimuka 

R 7.500.000,00 
R 800.000,00 
R 100.000,00 
R 500.000,00 

Penyesuaian per 31 Desember 2008: 
1. Perlengkapan yang terpakai Rp300.000,00 
2. Asuransi untuk 1 tahun dibayar 2 Juli 2008 
Berdasarkan neraca sisa dan penyesuaian tersebut dibuat kertas kerja berikut ini: 

(da1am ru iah) 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Kas 
Perlen 
Priw 
Allmlsidi dimuka 
Bcban 
Beban Mu'ansi 

7.500.000 
800.000 
100.000 
500.000 

300.000 
250.000 

300.000 

250.000 

500.000 
100.000 

300.000 
250.000 

250.000. 

7.500.000 

300.000 
250.000 

500.000 
100.000 
250.000 

Penyelesaiankerta kerja sebagian tersebut yang benar ada1ah .... 
A. 1,2, dan 3 
B. 2,3, dan 4 
C. 2,4, dan 5 
D. 2,4, dan 6 
E. 3,5, dan 6 

32.	 Sebagian data CV. "Wayang" sebagai berikut: 
Modal per 1 Januari 2009 Rp50.000.000,00 
Pendapatanjasa RpI7.500.000,00 
Pendapatan bunga Rp 1.250.000,00 
Pendapatan diterima dimuka Rp2.000.000,00 
Pengambilan pribadi Rpl.500.000,00 
Pendapatan yang masih akan diterima Rpl.500.000,00 
Modal per 31 Desember 2009 Rp58.000.000,00 

Dari data di atas, besarnya beban adalah .... 
A. Rp8.000.000,00 
B. Rp9.250.000,00· 
C. Rp 11.250.000,00 
D. RpI2.750.000,00 
E. Rp 17.250.000,00 
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33.	 Sebagian transaksi dari UD "Ledy" sebagai berikut: 
5 April 2009 Dijual barang dagangan kepada Toko "KGI" seharga Rp5.000.000,00 

dengan syarat 2/10, 0130 
12 April 2009 Diterima dari Toko "KOI" pelunasan faktur seminggu yang lalu 

Transaksi di atas dicatat ke dalam jumal khusus yang benar adalah .... 
A. Jurnal Penerimaan Kas (dalam ribuan) 

B. Jurnal Penerimaan Kas (dalam ribuan) 

C. Jumal Penerirnaan Kas (dalam ribuan) 

D. Jurnal Penjualan (dalam ribuan) 

E. Jumal Penj ualan (dalam ribuan) 
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34. Perhatikan nota berikut! 
PT. BAHAGIA, Semarang 
Kepada Jakarta, 18 September 2008 
LTD. JAYA ABADI 
Jakarta 

NOTA DEBET 

Karni telah mendebet akun Saudara atas barang yang dibeli 16 September 2008, 
sebesar Rp250.000,00. 

Hormat kami, 

Hanafi 

Nota debet tersebut dicatat pada jurnal dan buku besar pembantu .... 
A.	 Jumal pembelian : Pembelian (D), Utang (K)
 

Buku besar pembantu utang : PT Bahagia (K)
 
B,	 Jurnal penjualan : Piutang (D), Penjualan (K)
 

Buku besar pembantu piutang : PT Bahagia (D)
 
C.	 Jumal umum : Utang dagang (D), Retur pembelian dan pengurangan harga (K) 

Buku besar pembantu utang: UD Jaya Abadi (D)' 
D.	 Jumal umum : Piutang dagang (K), Retur penjualan dan pengurangan harga (D) 

Buku besar pembantu piutang : UD Jaya Abadi (D) 
E.	 Jurnal pengeluaran kas : Utang (D), Kas (K)
 

Buku besar pembantu utang : UD Jaya Abadi (D)
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35. Perhatikan faktur berikut ini! 

PD DUNIA ILMU Jakarta 15 Oktober 2009 
J1. Danau No. 109 Kepada: Tn. Takur 
Jakarta J1. Siliwangi, 12 

Bogor 

FAKTUR 
No. 123/DI/X/09 

Penerima 

Aulia 

Rp500.000,00 
R 175.000,00 
R 675.000,00 

Hormat kami 

Tasya A· 

Pencatatan yang tepat ke dalam jumal dan buku besar pembantu yang tepat adalah .... 
A.	 Jumal Penjualan (D/K) Rp675.000,00 dan Buku Besar Pembantu Piutang 

DagangPD Dunia Ilmu (D) Rp675.000,OO 
B.	 Jumal Penjualan (D/K) Rp675.000,00 dan Buku Besar Pembantu Piutang 

Dagang Tn Takur (D) Rp675.000,OO 
C.	 Jumal Penjualan (D/K) Rp675.000,OO dan Buku Besar Pembantu Utang Dagang 

Tn Takur (D) Rp675.000,OO 
D.	 Jurnal Pembelian (D/K) Rp675.000,OO dan Buku Besar Pembantu Utang Dagang 

Tn Takur (K) Rp675.000,00 
E.	 Jurnal Pembelian (D/K) Rp675.000,OO dan Buku Besar Pembantu Utang Dagang 

PD Dunia Ilmu (D) Rp675.000,OO 
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36. Diketahui sebagian neraca saldo UD Mandiri sebagai berikut: 

5.000.000,00 
35.000.000,00 

4.000.000,00 
1.500.000,00 

500.000,00 

Pada tanggal 31 Desember 2009, UD Mandiri memiliki persediaan barang dagang sebesar 
Rp12.000.000,00. Jurnal Penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2009 untuk akun 
persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba/rugi adalah .... 

A.	 Ikhtisar Iaba-rugi Rp5.000.000,00 
Persediaan barang dagang Rp5.000.000,00 

B.	 Ikhtisar laba-rugi Rp12.000.000,00 
Persediaan barang dagang RpI2.000.000,00 

C.	 Persediaan barang dagang Rp5.000.000,OO 
Ikhtisar laba-rugi Rp5.000.000,00 

D.	 Persediaan barang dagang Rp12.000.000,00 
Ikhtisar laba-rugi RpI2.000.000,00 

E.	 Ikhtisar laba-rugi Rp5.000.000,00 
Persediaan barang dagang Rp5.000.000,00 

Persediaan barang dagang	 Rp 12.000.000,00 
Ikhtisar Iaba-rugi Rp12.000.000,00 

37.	 Neraca saldo (sebagian) 
UD SEJAHTERA 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Perlengkapan 
Persediaan barang dagang 
Retur penjualan 
Pembelian 
Bia a iklan 

Rp500.000,OO 
Rp2.300.000,00 
Rp200.000,00 
Rpl.500.000,00 
R 200.000,00 

Data penyesuaian akhir periode akuntansi : 
1. Perlengkapan yang masih ada Rp200.000,00 
2. Persediaan barang dagang Rp 1.500.000,00 
3. Iklan yang belum terbit Rp75.000,00 

Pencatatan yang benar dalam kertas kerja adalah .... 

PerlengkapanA. 
B. Persed. Barang 

dagang 
Rctur penjualanC. 

D. Pembelian 
E. Bia a iklan 

500.000 
2300.000 

200.000 
1500.000 
znroo 

1500.000 

75.<XX> 

300.000 
2300.000 

200.000 200.000 
1500.000 1500.<XX> 

200.000 zoroo 
1500.lXXl 1500,lXXl 
275.lXXl 275.lXXl 
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38.	 Berikut akun unsur harga pokok penjualan un Amal Ma'rufYogyakarta selama 1 tahun: 
1. Persediaan barang dagang tanggall Januari 2009 RpI37.870,00 
2. Persediaan barang dagang tanggal 31 Desember 2009 Rp148.540,00 
3. Pembelian	 Rp231.200,00 
4. Retur pernbelian	 Rp2.700,00 
5. Potongan pembelian	 Rp1.400,00 
6. Beban angkut pembelian	 Rp3.100,00 

Besamya harga pokok penjualan (HPP) adalah .... 
A.	 Rp219.530,00
B.	 Rp221.530,00 
C.	 Rp224.930,00 
D.	 Rp227.730,00 
E.	 Rp240.870,00 

39.	 PD Berseri pada akhir periode akuntansi memiliki data sebagai berikut: 
- Persediaan barang dagang (awal) Rp24.000,00 
- Pembelian Rp68.000,00 
- Retur pembelian dan PH Rp3.000,00 
- Potongan pembelian Rp800,00 
- Persediaan barang dagang (akhir) Rp26.000,00 
- Penjualan Rp92.000,00 
- Retur penjualan dan PH Rp4.000,00 
- Potongan penjualan Rp1.300,00 
- Beban angkut pembelian Rpl.OOO,OO 
- Beban angkut penjualan Rp1.400,00 
- Beban gaji Rp6.000,00 
- Beban listrik dan telepon Rpl.200,00 
- Beban pajak Rp150,00 

Berdasarkan data tersebut, laba bersih sebelum pajak PD Berseri adalah .... 
A.	 Rp63.200,OO 
B.	 Rp24.000,00 
C.	 Rp23.500,00 
D.	 Rp14.900,OO 
E.	 RpI4.750,00 

l>16·FKO (IPS)-{12-2009!2010	 ntluk Cipta padaPusat I'cnilaian I'(:ndidikan-BALITBAN()·KEM END/KNAS 

www.soal-un.blogspot.com

www.soal-un.blogspot.com



19
 

40. Data akun laba/rugi CV. CANDRA per 31 Desember 2008: 
Penjualan Rp45.000.000,00
 

- Pembelian Rp37.000.000,OO
 
~ Beban gaji Rp2.000.000,00
 

Beban perlengkapan Rp400.000,OO 

Jurnal penutup berikut yang benar adalah .... 
A.	 Penjualan Rp45.000.000,OO 

I-IPP Rp45.000.000,OO 
B.	 Ikhtisar LlR Rp37.000.000,OO 

Pembelian Rp37.000.000,00 
C.	 Beban gaji Rp2.000.000,OO 

Ikhtisar LlR Rp2.000.000,00 
D.	 Beban perlengkapan Rp400.000,00 

Ikhtisar LlR Rp400.000,OO 
E.	 Ikhtisar LlR Rp8.000.000,00 

Modal Rp8.000.000,00 
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