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	1.	Manfaat informasi akuntansi sebagai berikut:
(1)	Menentukan kebijakan penggunaan anggaran produksi
(2)	Bahan pertimbangan dalam membeli atau menjual saham
(3)	Menilai kelayakan perusahaan untuk memperoleh pinjaman
(4)	Mengetahui prospek suatu perusahaan
(5)	Menetapkan harga jual produk barang/jasa

Manfaat infomasi akuntansi bagi pihak eksternal adalah ….

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



	2.		Perhatikan transaksi keuangan berikut ini:
-	Tanggal 5 Juli 2016,  dibeli perlengkapan toko seharga Rp2.500.000,00 baru dibayar Rp1.000.000,00 sisanya akan dibayar kemudian.
-	Tanggal 7 Juli 2016,  diterima pembayaran dari seorang pelanggan atas kendaraannya yang baru selesai diperbaiki sebesar Rp4.000.000,00 dari yang seharusnya sebesar Rp5.500.000,00 sisanya akan diterima kemudian.
-	Tanggal 9 Juli 2016,  dibayar gaji 2 orang karyawan masing-masing sebesar Rp500.000,00.
Pencatatan transaksi di atas ke dalam persamaan akuntansi yang benar adalah ... .
A
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	3.	
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Dari jurnal umum di atas posting ke buku besar yang tepat adalah... .
A
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	4.	      Dalam neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka sebesar Rp4.800.000,00 di debet. Sewa tersebut dibayar pada tanggal 1 Maret 2016 untuk 2 tahun. 

Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2016 adalah ... .
A
Beban sewa				Rp2.800.000,00
		Sewa dibayar di muka			Rp2.800.000,00

B
 Sewa dibayar di muka			Rp2.800.000,00
		Beban sewa				Rp2.800.000,00

C
 Beban sewa				Rp2.000.000,00
		Sewa dibayar di muka			Rp2.000.000,00

D
 Sewa dibayar di muka			Rp2.000.000,00
		Kas					Rp2.000.000,00

E
 Beban sewa				Rp2.800.000,00
		Kas					Rp2.800.000,00



	5.	Sebagian data Salon Permata pada Kertas Kerja tahun 2016, sebagai berikut:
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Penyelesaian akun yang benar pada kertas kerja di atas adalah…	
A
(1), (2), dan (3)	  
B
(1), (3), dan (5)
C
(2), (4), dan (6)	
D
(3), (4), dan (5)
E
(4), (5), dan (6)


	6.	Berikut neraca saldo dan data penyesuan Usaha Jasa :
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Data penyesuaian per 31 Desember 2015 
a.	Perlengkapan yang tersisa Rp. 350.000,00
b.	Penyusutan peralatan 10 %
c.	Asuransi dibayar 2 maret 2015untuk 1 tahunjurnal 

Data tersebut dicatat dalam jurnal` penyesuaian sebagai berikut :
1.	Beban perlengkapan 			Rp. 400.000,00
Perlengkapan					Rp. 400.000,00
2.	Beban perlengkapan			Rp. 800.000,00
Perlengkapan					Rp. 400.000,00
3.	Beban penyusustan peralatan		Rp. 500.000,00
Akm penyusutan peralatan	 		Rp. 500.000,00
4.	Beban asuransi			Rp. 1.000.000,00
Aasuransi dibayar dimuka			Rp. 1.000.000,00
5.	Beban asuransi			Rp. 200.000,00
Asuransi dibayar dimuka			Rp. 200.000,00

Pencatatan jurnal penyesuaian yang benar terdapat pada nomor ....

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


	7.	
.	Diketahui data perusahaan:
§	Modal 1 Jan 2015		Rp12.500.000,00
§	Pendapatan usaha	 	Rp3.250.000,00
§	Pendapatan lain-lain		Rp250.000,00
§	Beban usaha 			Rp2.100.000,00
§	Pengambilan pribadi/prive	Rp 500.000,00
Maka modal 31 Desember 2015 perusahaan adalah….
A
Rp. 16.000.000,00
B
Rp. 15.000.000,00
C
Rp. 13.850.000,00
D
Rp. 13.400.000,00
E
Rp. 13.150.000,00


	8.	Dibawah ini adalah jurnal umum PT. Mahabarata pada bulan Juli 2014 :
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Transaksi yang paling tepat dari pencatatan jurnal umum di atas adalah… .

A
Tanggal 1 juli 2014 diterima pembayaran piutang sebesar Rp. 45.000.000

B
Tanggal 5 juli 2014 dibeli peralatan kantor sebesar Rp. 10.000.000 secara tunai

C
Tanggal 5 Juli 2014 dibeli peralatan kantor sebesar Rp. 10.000.000 secara kredit

D
Tanggal 15 juli 2014 diterima pembayaran hutang sebesar Rp. 2.500.000

E
Tanggal 1 Juli 2014 diterima investasi sebesar Rp. 2.500.000



	9.	Laporan keuangan suatu perusahaan sebagai informasi akuntansi sangat berguna bagi pihak internal dan pihak eksternal. Manfaat Informasi akuntansi bagi  karyawan adalah untuk ….
A
Mengetahui maju mundurnya perusahaan	
B
Penyusunan anggaran yang realistis	
C
Menuntut perbaikan penghasilan 
D
Memutuskan akan pemberian kredit atau tidak
E
Menentukan harga jual yang menguntungkan


	10.	Transaksi yang terdapat pada Salon Cantik:
(1)	Membeli perlengkapan dari Toko Ceria senilai Rp1.000.000,00 dengan syarat 2/10, n/30.
(2)	 Membayar gaji karyawan setiap tanggal 5 senilai Rp5.000.000,00
(3)	 Di akhir perode perlengkapan bersisa senilai Rp250.000,00
(4)	 Diselesaikan pekerjaan merias pengantin dengan bayaran Rp275.000,00 dan     baru diterima Rp100.000,00.
(5)	Peralatan salon disusutkan sebesar 5% dari harga perolehan senilai Rp15.000.000,00.
(6)	 Membayar cicilan dan bunga pinjaman kepada BNI 1946 sebesar Rp525.000,00.

Berdasarkan transaksi di atas, yang termasuk transaksi ekstern perusahaan jasa adalah... 
A
(1), (2), dan (3)
B
(1), (2), dan (4)	
C
(1), (4), dan (6)	
D
(2), (3), dan (5)   
E
(2), (4), dan (6)


	11.	Diselesaikan pekerjaaan jasa reparasi 3 kendaraan @ Rp.1.500.000,00 dari jumlah tersebut baru diterima Rp. 2.000.000,00. Persamaan dasar akuntansinya adalah …

A
 Kas (+) Rp.2.000.000,00 , Piutang (-) Rp.1.500.000,00 dan Modal (+) Rp.4.500.000,00
B
Kas (-) Rp.2.000.000,00 , Piutang (+) Rp.1.500.000,00 dan Modal (+) Rp.4.500.000,00
C
Kas (+) Rp.2.000.000,00 , Piutang (-) Rp.1.500.000,00 dan Modal (-) Rp.4.500.000,00
D
Kas (+) Rp.2.000.000,00 , Piutang (+) Rp.2.500.000,00 dan Modal (+) Rp.4.500.000,00
E
 Kas (-) Rp.2.000.000,00 , Piutang (-) Rp.1.500.000,00 dan Modal (+) Rp.4.500.000,00


	12.	Berikut beberapa transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa percetakan :
	1. menginvestasikan uang sebesar Rp 5.000.000 dan peralatan Rp 10.000.000
	2. menerima pendapatan jasa Rp 2.000.000 dan baru diterima per kas Rp 1.200.000
	3. membayar iklan Rp 500.000
	4. pemilik mengambil uang Rp 250.000 untuk kepentingan pribadi
	5. membeli tinta dan kertas Rp 3.000.000 secara tunai

	Mekanisme debit dan kredit yang tepat adalah :

A
Kas berkurang di kredit R 5.000.000, peralatan bertambah di debit Rp 10.000.000 dan modal bertambah di redit Rp 15.000.000

B
Kas bertambah di debit Rp 1.200.000, piutang bertambah di debit Rp 800.000dan pendapatan jasa bertambah di kredit Rp 2.000.000

C
Kas berkurang di kredit Rp 500.000 dan modal  berkurang di kredit

D
Prive bertambah di debit Rp 250.000 dan modal berkurang di kredit Rp 250.000

E
Peralatan bertambah di debit  Rp 3.000.000 dan kas berkurang di kredit Rp 3.000.000 
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