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PETUNJUK PENGERJAAN SOAL OSK EKONOMI 

 

1. Periksalah terlebih dahulu soal yang Anda terima, apakah dalam keadaan baik, 

lengkap dan jelas, sebelum Anda mengerjakan! 

2. Jumlah lembar soal pilihan ganda dan uraian sebanyak 13 halaman.  

3. Jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

4. Pengerjaan soal diperbolehkan menggunakan kalkulator hitung. 

5. Jawaban pada pilihan ganda dengan memberikan tanda X (silang) pada pilihan 

jawaban yang Anda anggap benar. Untuk mengubah jawaban berilah tanda = 

pada jawaban yang anda anggap salah, kemudian silanglah jawaban yang Anda 

anggap benar lainnya. Jika menggunakan lembar isian komputer dengan cara 

menghitamkan pilihan pada huruf yang dianggap benar. 

6. Disediakan lembar jawaban untuk mengerjakan soal 

7. Waktu pengerjaan soal ekonomi 180 menit. 

8. Jika sudah selesai mengerjakan serahkan lembar soal dan jawaban kepada 

pengawas.  
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Soal OSN Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2014. 

 

1. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan sangat luas.  Akan tetapi 

pemanfaatan hutan tersebut sering melupakan dampak negatif, baik untuk masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

Berikut ini yang termasuk pemanfaatan hutan dengan prinsip pembangunan 

berwawasan lingkungan adalah .... 

a. Mengubah fungsi hutan menjadi pemukiman atau lahan industri untuk 

mengimbangi kenaikan pertambahan jumlah penduduk  

b. Mengambil dan memanfaatkan seluruh hasil hutan untuk diekspor ke luar 

negeri sebagai bahan baku tanpa mengolah lebih dahulu 

c. Memanfaatkan hutan sebagai tempat untuk menghasilkan berbagai komoditas 

yang dapat bermanfaat bagi manusia pada masa sekarang 

d. Mengelola hutan dengan sistem tebang pilih dan reboisasi untuk kemaslahatan 

manusia sekarang dan masa yang akan datang 

e. Membiarkan hutan ditumbuhi berbagai tumbuhan secara alami dan manusia 

tidak boleh memanfaatkan untuk  kepentingan apapun 

 

2. Beberapa peranan produsen dan konsumen: 

1) Menyediakan faktor produksi tenaga kerja yang ia miliki untuk proses 

produksi 

2) Melaksanakan proses produksi dengan mendayagunakan faktor produksi yang 

telah ada secara efisien 

3) Membayar setiap faktor produksi yang telah diterimanya dengan imbalan 

berupa sewa,  gaji, bunga, dan laba usaha 

4) Membeli barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya 

masing-masing 

5) Menerima imbalan dari faktor produksi yang ia miliki sesuai dengan jenisnya. 

Peranan di atas yang merupakan peranan konsumen adalah butir .... 

a. 1), 2), dan 4)      

b. 1), 4), dan 5)      

c. 2), 3), dan 4) 

d. 2), 4), dan 5) 

e. 3,) 4,) dan 5) 

 

3. Pak Fuad telah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga administrasi di PT Bulan 

Merindu dengan gaji terakhir Rp4.500.000,00 per bulan.  Dari tabungan yang dia 

miliki, dia ingin membuka usaha sendiri. Ada beberapa alternatif usaha yang ada 

dalam bayangannya berdasarkan hasil survei ke tempat yang dapat 

dipertanggungjawabkan, di antaranya: 

(1) Membuka kios sembako dengan kemungkinan untung Rp5.000.000,00 per 

bulan; 

(2) Menjual pakaian jadi akan mendapat laba sekitar Rp4.000.000,00 per bulan; 

dan 

(3) Membuka usaha catering dengan keuntungan diperkirakan Rp5.500.000,00 

per bulan. 

Apabila Pak Fuad tetap bekerja sebagai tenaga administrasi, maka biaya peluang 

yang dikorbankannya adalah .... 

a. Rp1.000.000,00 

b. Rp5.500.000,00 
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c. Rp10.000.000,00 

d. Rp14.500.000,00 

e. Rp19.000.000,00 

 

4. Dalam kasus berikuti ini akan terjadi pergeseran garis anggaran (untuk barang x 

dan barang Y) ke kanan atas tanpa adanya perubahan slope (kemiringan garis), 

yakni .... 

a. harga X naik 10% dan Y turun 10% 

b. harga X dan Y turun 10% 

c. harga X dan Y naik 10 %, pendapatan nominal turun 5% 

d. harga X dan Y turun 10%, pendapatan nominal turun 10% 

e. harga X dan Y naik 10%, pendapatan nominal turun 10% 

  

5. Tenaga kerja dan sumber daya alam disebut faktor produksi primer, karena .... 

a. ketersediaannya dipengaruhi faktor nonekonomi 

b. merupakan input paling penting  

c. merupakan input tak tergantikan 

d. merupakan input yang selalu tersedia 

e. merupakan input yang dominan 

 

6. Production possibility curve pada hakikatnya adalah kombinasi .... 

a. output minimum yang dihasilkan 

b. optimum dari output yang dihasilkan 

c. output maksimum yang dihasilkan 

d. terbaik dari output yang dihasilkan 

e. paling menguntungkan dari output yang dihasilkan 

 

7. Apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, pengaruhnya terhadap jumlah 

permintaan dan penawaran adalah .... 

a. jumlah permintaan naik dan jumlah penawaran turun 

b. jumlah permintaan naik dan jumlah penawaran naik 

c. jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran turun 

d. jumlah permintaan turun dan jumlah penawaran naik 

e. jumlah permintaan dan jumlah penawaran tetap 

  

8. Ciri pasar monopoli yang tidak terdapat pada pasar persaingan sempurna adalah 

.... 

a. harga ditentukan oleh produsen 

b. dalam jangka panjang hanya diperoleh laba normal 

c. pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar 

d. pembeli dan penjual relatif banyak 

e. adanya informasi pasar yang sempurna 

 

9. The elasticity of demand describes the response of buyers (consumers) if .... 

a. changing consumer income 

b. subsidized goods prices changed 

c. complementary goods prices changed 

d. changing consumer tastes 

e. prices of goods changed 
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10. Pada saat harga kedelai Rp6.000,00 per ton, jumlah permintaan  kedelai  untuk 

produksi tahu dan  tempe  sebanyak  1.500  ton  per minggu.  Setelah  harga  

kedelai  naik  menjadi Rp8.000.000,00 per  ton, jumlah  permintaan  kedelai  

masih  tetap  tinggi, yaitu 1.400 ton per minggu  karena masyarakat Indonesia 

suka mengonsumsi tahu dan tempe. Berdasarkan uraian di atas maka besarnya 

koefisien elastisitas permintaan adalah .... 

a. 0,02       

b. 0,20       

c. 0,21 

d. 0,67 

e. 5,00 

 

11. Jika pendapatan nasional didistribusikan merata secara sempurna, berarti .... 

a. kurva Philips menurun dari kiri atas ke kanan bawah 

b. kurva Philips vertikal 

c. kurva Lorenz vertikal 

d. kurva Lorenz horizontal 

e. kurva Lorenz berimpit dengan garis diagonal 

 

12. Hasrat mengonsumsi marginal atau marginal propencity to consume (MPC) 

sebesar 0,75 menunjukkan .... 

a. jika pendapatan meningkat sebesar 10%, konsumsi akan meningkat sebesar 

75% 

b. jika pendapatan meningkat sebesar 10%, konsumsi akan meningkat sebesar 

0,75% 

c. jika pendapatan meningkat sebesar 10%, konsumsi akan meningkat sebesar 

7,5% 

d. jika pendapatan meningkat sebesar 10%, konsumsi akan meningkat sebesar 

0,075% 

e. jika pendapatan meningkat sebesar 1%, konsumsi akan meningkat sebesar 

0,075% 

 

13. Pada tingkat pendapatan Rp500.000,00 besarnya konsumsi Rp400.000,00, 

sedangkan pada tingkat pendapatan Rp1.000.000,00 besarnya konsumsi 

Rp600.000,00. Besarnya hasrat untuk menabung marginal adalah .... 

a. 0,60 

b. 0,50 

c. 0,40 

d. 0,25 

e. 0,15 

 

14. Total demand of money for speculative purposes specified by .... 

a. the amount of money in circulation 

b. income 

c. exchange rate 

d. interest rate 

e. the inflation rate 
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15. Laba akan maksimum apabila perusahaan berproduksi pada tingkat output di 

mana .... 

a. biaya total (TC)  adalah minimum 

b. biaya per unit (AC) adalah minimum 

c. penerimaan marginal = biaya marginal (MR = MC) 

d. penerimaan total (MR) adalah maksimum 

e. TR lebih besar dari TC 

 

16. Temporary unemployment because there is imbalance between demand and 

supply of labor is called .... 

a. structural unemployment 

b. voluntary unemployment 

c. deflationary unemployment 

d. technology unemployment 

e. frictional unemployment 

 

17. Kenaikan Upah Minimum Provinsi menyebabkan kecenderungan kurva 

penawaran barang manufaktur .... 

a. bergeser ke kiri atas, sehingga harga jual naik 

b. bergeser ke kiri atas, sehingga harga jual turun 

c. bergerak sepanjang kurva penawaran, sehingga harga jual naik 

d. bergeser ke kanan bawah, sehingga harga jual naik 

e. bergeser ke kanan atas, sehingga harga jual turun 

 

18. Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan 

efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, 

menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi 

nasabahnya disebut .... 

a. lembaga kliring 

b. emiten 

c. kustodian 

d. lembaga penyimpanan 

e. manajer investasi 

 

19. The means used to collect funds from the public investment in a portfolio of 

securities by an investment manager called .... 

a. unit-linked 

b. mutual funds 

c. investment insurance 

d. investment units 

e. investment funds 

  

20. Manfaat/keuntungan pasar modal: 

(1)  Menambah dana sebagai modal usaha  

(2)  Sarana meningkatkan kapasitas produksi 

(3)  Dapat meningkatkan pendapatan perusahaan 

Pernyataan di atas merupakan manfaat pasar modal bila dilihat dari .... 

a. Investor 

b. Pemerintah 

c. Broker 
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d. Emiten 

e. Pengusaha 

 

21. Menurut Undang-undang No. 17/2000 tarif pajak penghasilan pribadi dalam 

negeri adalah sebagai berikut: 

 

Bapak David mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp250.000.000,00 

dalam setahun. Jika dihitung berdasarkan UU No. 17/2000 maka besarnya pajak 

terutang adalah.... 

a. Rp35.750.000,00    

b. Rp37.500.000,00     

c. Rp53.750.000,00 

d. Rp 78.500.000,00 

e. Rp 87.500.000,00 

 

22. The level of ability to pay the debt amount at maturity can be seen in the 

comparison between .... 

a. capital and liabilities 

b. all assets and current liabilities 

c. all assets and all liabilities 

d. current assets and current liabilities 

e. current assets and all liabilities 

 

23. Perhatikan kurva berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pernyataan yang tepat di bawah ini sehubungan dengan kurva di atas adalah …. 

a. Kenaikan pendapatan masyarakat dan kenaikan harga bahan baku produksi 

akan menyebabkan titik keseimbangan pasar bergeser dari E 1 ke E 2 

b. Kenaikan harga BBM yang tidak disertai dengan kenaikan pendapatan 

masyarakat akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang, 

dari Q1 menjadi Q 

 Jumlah penghasilan Tarif pajak 

Sampai dengan Rp25.000.000,00 5 % 

Rp25.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00 10 % 

Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 15 % 

Rp100.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 25 % 

Di atas Rp200.000.000,00 35 % 

S 

E 

E 2 

E1 

1 

Q2 Q1 

P 
S1 

Q 

P 

P1 

P2 

D1 

D 

Q 
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c. Pendapatan masyarakat meningkat, sementara harga bahan baku produksi 

tetap, mengakibatkan harga naik dari P menjadi P 1, dan titik keseimbangan 

pasar bergeser dari E menjadi E 1 

d. Jumlah penduduk meningkat, sedangkan harga bahan baku produksi tetap, 

menyebabkan harga barang meningkat dari P menjadi P2, dan titik 

keseimbangan berada pada E 2 

e. Kenaikan upah buruh dan kenaikan harga bahan baku menyebabkan harga 

barang kebutuhan meningkat dari P menjadi P1, dan titik keseimbangan pasar 

bergeser dari E menjadi E1 

 

24. Kepala Disperindag DKI Jakarta, melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri, 

mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Kota DKI Jakarta telah berupaya 

mengatasi persoalan anjloknya harga durian. Menurutnya Pemkot sedang 

menunggu pendirian pabrik pengolahan durian milik PT. WIDIA dari Medan di 

Jakarta. Saat ini perusahaan sedang melakukan penelitian jenis-jenis produk 

makanan berbahan baku durian. (Pos Kota, 10 Maret 2012). Upaya yang 

dilakukan Pemkot DKI Jakarta dan perusahaan adalah tindakan yang sesuai 

dengan pemecahan masalah pokok ekonomi, yaitu .... 

a. bagaimana cara memproduksi 

b. untuk siapa barang diproduksi 

c. bagaimana dan dengan apa barang diproduksi 

d. barang apa yang dapat diproduksi 

e. kapan barang di produksi 

 

25. Pernyataan yang tepat sehubungan dengan penjual super marginal adalah penjual 

yang …. 

a. harga pokok penjualannya sama dengan harga pasar  

b. mampu membeli bahan baku di bawah harga pasar  

c. dapat memproduksi barang dengan ongkos produksi di bawah harga pasar  

d. mampu memproduksi barang dengan jumlah penawaran di atas permintaan  

e. memperoleh keuntungan lebih karena dapat memenuhi permintaan di atas 

penawaran 

 

26. Setiap negara mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda, karena ditentukan 

oleh sistem nilai yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

setiap negara mempunyai ciri khas, diantaranya cara memecahkan masalah 

ekonomi. Berikut ini adalah cara memecahkan masalah ekonomi yang dianut oleh 

suatu negara, KECUALI .... 

a. barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang akan diproduksi diserahkan 

kepada pihak swasta karena sistem ekonomi yang dianut kapitalis 

b. teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa ditentukan oleh 

pemerintah karena sistem ekonomi yang dianutnya ekonomi terpimpin 

c. barang dan jasa yang akan diproduksi berdasarkan permintaan dan penawaran 

dari masyarakat karena sistem ekonominya liberal 

d. seluruh barang dan jasa kebutuhan masyarakat yang akan diproduksi 

ditentukan pemerintah karena sistem ekonominya komando 

e. ada produk berupa barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah, terutama 

yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh masyarakat bila sistem 

ekonominya sosialis 
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27. Berikut ini adalah macam-macam instrumen kebijakan moneter: 

1) menurunkan tingkat suku bunga 

2) mengurangi cadangan kas pada bank umum 

3) membeli surat berharga 

4) mempermudah syarat-syarat pemberian kredit 

5) memperketat penyaluran kredit 

6) menjual surat berharga 

7) menaikkan tingkat suku bunga 

Dari data di atas yang termasuk Easy Money Policy adalah butir .... 

a. 1), 2), 3), dan 4) 

b. 1), 2), 4), dan 6) 

c. 2), 3), 5), dan 6) 

d. 2), 3), 5), dan 7) 

e. 2), 4), 6), dan 7) 

 

28. Berikut ini adalah tujuan dan fungsi penggunaan devisa: 

1) Menjaga stabilitas ekonomi suatu negara 

2) Sebagai alat tukar internasional 

3) Mempermudah transaksi jual-beli antarnegara 

4) Merupakan alat pembayaran utang luar negeri 

5) Sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara 

Yang merupakan tujuan penggunaan devisa adalah butir .... 

a. 1), 2) dan 3) 

b. 1), 3) dan 5) 

c. 2), 3) dan 4) 

d. 2), 4) dan 5) 

e. 3), 4) dan 5) 

 

29. Berikut adalah transaksi-transaksi yang tercatat dalam neraca pembayaran. 

1) Impor garmen dari luar negeri 

2) gaji tenaga kerja asing 

3) hasil investasi asing di dalam negeri 

4) pinjaman dari luar negeri 

5) ekspor migas ke luar negeri 

Yang merupakan komponen transaksi debet neraca pembayaran adalah .... 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 1), 3), dan 5) 

c. 2), 3), dan 4) 

d. 2), 3), dan 5) 

e. 3), 4), dan 5) 

 

30. Tanpa menunggu kabar dari importir, eksportir telah dapat menerima pembayaran 

barang ekspor setelah mengapalkan barangnya dan menyerahkan dokumen, serta 

menyerahkan berkas pengapalan kepada bank devisa. Cara pembayaran seperti ini 

dalam perdagangan dunia internasional disebut .... 

a. Telegraphic Transfer   

b. Bill of Exchange   

c. Document Transfer 

d. Letter of Credit    

e. Commercial Paper 
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31. Indonesia melakukan kerja sama dalam perdagangan internasional dengan Korea 

Selatan. Indonesia mengekspor gas alam dan mengimpor barang-barang 

elektronik dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan 

memproduksi sendiri. 

Faktor pendorong yang melandasi adanya perdagangan antara Indonesia dengan 

Korea Selatan berdasarkan contoh di atas adalah .... 

a. perbedaan teknologi 

b. kerja sama dalam kawasan 

c. perbedaan sumber daya alam 

d. perbedaan selera 

e. penghematan biaya produksi  

32. Perhatikan matrik Pengelolaan Keuangan berikut ini!  

No A B C 

1 Mencapai target dana 

tertentu di masa yang 

akan datang. 

Meningkatkan 

kesejahteraan. 

Melakukan 

manajemen risiko 

dan mengatur 

risiko investasi 

dengan baik. 

2 Meningkatkan harta 

kekayaan. 

Mengatur arus kas 

(pemasukan dan 

pengeluaran uang). 

Mengelola piutang 

dengan efektif. 

3 Melindungi dan 

meningkatkan 

kekayaan yang 

dimiliki. 

Mengatur utang agar 

dapat dikendalikan. 

Tidak melakukan 

pemborosan. 

Tujuan pengelolaan keuangan adalah butir…. 

a. A1, A2, B1, dan C3 

b. A1, A2, B1, dan C3 

c. A1, A3, B2, dan C1 

d. A1, B2, B3, dan C2 

e. A1, B2, B3, dan C3 

 

33. Dalam menyusun rencana pengeluaran, hal-hal yang perlu diperhatikan, di 

antaranya sebagai berikut:  

1) Membedakan kebutuhan dan keinginan 

2) Pilihlah prioritas terlebih dahulu  

3) Ketahuilah cara yang baik dalam mengeluarkan uang untuk setiap pos 

pengeluaran. 

4) Mencatat semua pengeluaran agar dapat diketahui penerimaan dan 

pengeluaran  

5) Menghindari pengeluaran yang tidak perlu 

Berdasarkan rencana di atas, yang merupakan komponen penyusunan rencana 

keuangan adalah butir .... 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 1), 3), dan 5) 

c. 2), 3), dan 4) 

d. 2), 3), dan 5) 

e. 3), 4), dan 5) 
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34. Perhatikan beberapa tugas berikut ini! 

1) Menjaga stabilitas moneter 

2) Pengaturan dan pengawasan perbankan 

3) Pengaturan dan pengawasan pasar modal 

4) Melaksanakan transaksi di pasar modal 

5) Pengaturan dan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 

Berdasarkan pernyataan di atas yang dialihkan menjadi tugas Otoritas Jasa 

Keuangan adalah butir.... 

a. 1), 2), dan 3) 

b. 1), 3), dan 5) 

c. 2), 3), dan 4) 

d. 2), 3), dan 5) 

e. 3), 4), dan 5) 

35. Perhatikan matrik berikut! 

No A B C 

1 Melindungi 

konsumen agar 

terhindar dari 

kerugian 

Kebijakan penerimaan 

dana dari luar  negeri, 

penerimaan dana 

valuta asing,  dan 

pinjaman komersial 

luar negeri. 

Membuat aturan yang 

menguntungkan 

masyarakat secara 

keseluruhan 

2 kewajiban 

pemenuhan 

modal minimum   

Efisiensi dan 

efektivitas pelayanan 

Produk perbankan, 

transaksi derivatif atau 

kegiatan usaha bank lain 

 

3 Optimalisasi 

keuntungan dan 

minimalisasi 

kerugian 

Sistem informasi 

perbankan terpadu 

Kewajiban pemenuhan 

modal maksimum 

Berdasarkan matrik di atas Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dalam 

membuat  peraturan pengawasan bidang perbankan adalah butir.... 

a. A1, A2, B1, dan C2 

b. A1, A2, B1, dan C3 

c. A1, A3, B2, dan C1 

d. A2, B1, B3, dan C2 

e. A2, B2, B3, dan C3 

 

36. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 Desember 

2009, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen 

berikut ini, KECUALI …. 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

b. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

c. Catatan atas laporan keuangan 

d. Neraca 

e. Laporan laporan laba rugi komprehensif selama periode 
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37. If a company’s management should record and report financial data as it saw fit, 

comparisons among companies would be difficult, if not impossible. Thus 

financial accountants follow generally accepted accounting principles (GAAP) in 

preparing reports. In Indonesia, GAAP is well known as …. 

a. IFRS 

b. IAS 

c. PABU 

d. IAI 

e. AICPA 

 

38. In preparing financial reports, accountant should record economic data in currency 

unit. This complies with the concept of …. 

a. Cost concept 

b. Objectivity concept 

c. Unit of measurement concept 

d. Activity based concept 

e. Business entity concept 

 

39. Agung adalah pemilik Konsultan Agung&Rekan. Pada akhir Desember 2013 

Konsultan Agung & Rekan memiliki aset sejumlah Rp180.000.000,00 dan utang 

bank Rp90.000.000,00. Berapakah modal Agung apabila Agung & Rekan juga 

memiliki utang usaha sebesar Rp8.000.000,00? 

a. Rp82.000.000,00 

b. Rp90.000.000,00 

c. Rp270.000.000,00 

d. Rp98.000.000,00 

e. Rp172.000.000,00 

 

40. Kantor Akuntan Publik (KAP) Zen & Dharma berencana membuka kantor cabang 

baru di pertokoan Roxy Mas. Untuk mewujudkan rencana tersebut, KAP Zen & 

Dharma menyewa ruko dari CV Jaya Selalu untuk 3 tahun dengan harga sewa 

Rp300 juta per tahun. Sewa dibayar sekaligus untuk 3 tahun pada 2 Januari 2013. 

Bagaimana KAP Zen dan Dharma mencatat transaksi tersebut? 

a. D. Beban Sewa  Rp300.000.000,00 

K. Kas     Rp300.000.000,00 

b. D. Kas    Rp900.000.000,00 

K. Sewa dibayar di muka  Rp900.000.000,00 

c. D. Beban Sewa  Rp600.000.000,00 

D. Sewa dibayar di muka Rp300.000.000,00 

K. Kas     Rp900.000.000,00 

d. D. Sewa dibayar di muka Rp900.000.000,00 

K. Kas     Rp900.000.000,00 

e. D. Sewa dibayar di muka Rp300.000.000,00 

K. Kas     Rp300.000.000,00 

 

41. Apabila KAP Zen & Dharma mencatat seluruh sewa ruko yang dibayar pada awal 

tahun 2013 tersebut sebagai beban sewa, jurnal apakah yang perlu dibuat pada 31 

Desember 2013? 

a. D. Sewa dibayar di muka Rp300.000.000,00 

K. Bebansewa    Rp300.000.000,00 



11 

 

b. D. Sewa dibayar di muka Rp600.000.000,00 

K. Kas     Rp600.000.000,00 

c. D. Sewa dibayar di muka Rp600.000.000,00 

K. Beban sewa   Rp600.000.000,00 

d. D. Sewa dibayar di muka Rp300.000.000,00 

K. Kas     Rp300.000.000,00 

e. D. Sewa dibayar di muka Rp900.000.000,00 

K. Beban sewa   Rp900.000.000,00 

  

42. Apabila rencana KAP Zen & Dharma dimulai pada awal Juli 2013, dan sewa ruko 

berlaku sejak awal Juli 2013 dan berakhir Juni 2016, bagaimana jurnal yang perlu 

dibuat pada 31 Desember 2013? 

a. D. Sewa dibayar di muka  Rp150.000.000,00 

K. Beban sewa   Rp150.000.000,00 

b. D.Beban sewa    Rp150.000.000,00 

K. Sewa dibayar di muka  Rp150.000.000,00 

c. D. Sewa dibayar di muka  Rp300.000.000,00 

K. Beban sewa   Rp300.000.000,00 

d. D. Beban sewa   Rp300.000.000,00 

K. Kas     Rp300.000.000,00 

e. D. Beban sewa   Rp1500.000.000,00 

K. Kas     Rp150.000.000,00 

 

43. Bengkel Motor Bonanza mempekerjakan 10 orang karyawan. Setiap bulan 

membayar gaji karyawan melalui transfer bank ke rekening masing-masing 

karyawannya. Transaksi tersebut akan mengakibatkan …. 

a. Kas berkurang, Beban gaji bertambah 

b. Modal berkurang, Beban gaji bertambah 

c. Bank berkurang, Kas bertambah 

d. Kas berkurang, Utang gaji bertambah 

e. Bank berkurang, Beban gaji bertambah 

 

44. Untuk menyiapkan laporan keuangan secara lengkap dan benar, maka laporan 

yang pertama kali harus disiapkan adalah …. 

a. Tidak perlu berurutan, laporan keuangan mana saja dapat dibuat terlebih 

dahulu 

b. Laporan perubahan posisi keuangan 

c. Laporan laba rugi periode berjalan 

d. Laporan arus kas 

e. Laporan posisi keuangan 

 

45. Akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan suatu perusahaan adalah 

…. 

a. Pendapatan diterima di muka, piutang, beban sewa, piutang usaha, utang 

karyawan 

b. Sewa dibayar di muka, modal pemilik, kas, peralatan, utang bank, akumulasi 

penyusutan 

c. Pendapatan sewa, beban sewa, beban penyusutan, utang bank, modal pemilik 

d. Pendapatan diterima di muka, gaji karyawan, sewa dibayar di muka, modal 

pemilik bank 
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e. Pendapatan sewa, modal pemilik, kas, peralatan, utang bank, akumulasi 

penyusutan 

 

46. What is expense? 

a. Debts owed to creditors, and identified on the statements of financial position 

b. Resources owned or controlled by entities 

c. Increases in owner’s equity as a result of selling services or products 

d. The using up of assets or consuming services in the process of generating 

revenues 

e. A list of account in the ledger 

 

47. In preparing financial statements, a transaction is first recorded in a journal and 

periodically transferred to the accounts in the ledger. The ledger is a history of 

transactions by account. The process of transferring the debits and credits from 

journal entries to the accounts is called …. 

a. Double-entry 

b. Posting 

c. Adjustments 

d. Journalizing 

e. Recording 

 

48. CV Jahit Rapi telah menyelesaikan pekerjaan menjahit seragam satpam PT Jaga 

Maling. PT Jaga Maling berjanji akan membayar biaya jahit sebesar 

Rp10.000.000,00 pada akhir bulan depan. Transaksi tersebut akan memengaruhi 

akun-akun CV Jahit Rapi, yaitu …. 

a. Kas bertambah, pendapatan jasa bertambah sebesar Rp10 juta 

b. Belum ada jurnal yang dicatat, karena uang belum diterima 

c. Modal bertambah, pendapatan bertambah 

d. Pendapatan bertambah, beban berkurang 

e. Pendapatan bertambah, piutang bertambah sebesar Rp10 juta 

 

49. At the end of 2013, Rental Komputer “DataKu” owned by Rahmat Baskoro got 

operating revenue of Rp250.000.000, and operating expense of Rp120.000.000. 

What is the closing entries needed?  

a. D. Operating revenue  Rp250.000.000,00 

K. Operating expense   Rp120.000.000,00 

K. Income summary   Rp130.000.000,00 

b. D. Operating expense  Rp120.000.000,00 

D. K. Income summary Rp130.000.000,00 

K. Operating revenue  Rp250.000.000,00 

c. D. RahmatBaskoro, capital Rp130.000.000,00 

K. Income summary   Rp130.000.000,00 

d. D. Operating revenue  Rp250.000.000,00 

K. Operating expense   Rp120.000.000,00 

K. Rahmat Baskoro, drawing  Rp130.000.000,00 

e. No closing journal 
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50. What is unearned revenue? 

a. A deferred revenues that have been received in advance and initially recorded 

as liabilities but expected to become revenues through the normal operation of 

the business 

b. A deferred revenues that have been received in advance and initially recorded 

as assets but expected to become revenues through the normal operation of the 

business 

c. A deferred expenses that have been paid in advance and initially recorded as 

assets but expected to become expenses through the normal operation of the 

business 

d. A deferred expenses that have been paid in advance and initially recorded as 

liabilities but expected to become expenses through the normal operation of 

the business 

e. A deferredrevenue that have been received in advance and initially recorded as 

liabilities but expected to become expenses through the normal operation of 

the business 
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