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BIAYA PRODUKSI
1. Hal berikut yang merupakan persamaan dasar
akuntansi adalah ....
(A) modal = harta (−) kewajiban
(B) kewajiban = modal (+) harta
(C) harta = modal (−) kewajiban
(D) modal = harta (+) kewajiban
(E) kewajiban = modal (−) harta
2. Pada tanggal 1 Januari 2013, total aset
perusahaan X adalah Rp125.000,00 dan pada
tanggal 31 Desember 2013, total aset
perusahaan X tersebut adalah Rp145.000,00.
Pada tanggal 1 Januari 2013, jumlah kewajiban
perusahaan X adalah Rp110.000,00 dan pada
tanggal 31 Desember 2013, jumlah kewajiban
perusahaan X adalah Rp115.000,00. Apa yang
terjadi dengan perubahan ekuitas pemegang
saham perusahaan X untuk tahun 2013?
(A) ekuitas turun sebesar Rp15.000,00
(B) ekuitas meningkat sebesar Rp15.000,00
(C) ekuitas meningkat sebesar Rp30.000,00
(D) ekuitas turun sebesar Rp30.000,00
(E) tidak terjadi perubahan ekuitas
3. Dari sebuah perusahaan diperoleh informasi
bahwa pada awal periode, modal awal pemilik
tercatat sebesar Rp32,00 miliar dan asset total
sebesar Rp79,00 miliar. Selama periode berjalan
aset meningkat sebesar 50%, sementara utang
turun sebesar 60%. Berapakah modal pemilik
pada akhir periode?
(A) Rp43,30 miliar
(B) Rp47,00 miliar
(C) Rp99,70 miliar
(D) Rp105,00 miliar
(E) Rp109,40 miliar

4. Kalau diketahui bahwa selama suatu periode
jumlah aktiva telah bertambah dengan
Rp40.000.000,00 dan jumlah kewajiban telah
bertambah dengan Rp18.000.000,00 selama
periode itu, maka besar modal selama periode
tersebut ....
(A) bertambah dengan Rp58.000.000,00
(B) berkurang dengan Rp58.000.000,00
(C) bertambah dengan Rp22.000.000,00
(D) berkurang dengan Rp22.000.000,00
(E) tidak bertambah atau berkurang
5. Selama bulan Juli 2003, suatu perusahaan
menghasilkan pendapatan sebesar Rp25.000.000,00.
Pemilik melakukan pengambilan prive sebesar
Rp1.300.000,00. Pada tanggal 1 Juli 2003 utang
perusahaan ini berjumlah Rp6.000.000,00 dan
aktivanya berjumlah Rp12.000.000,00. Pada tanggal
31 Juli 2003 modal berjumlah Rp17.000.000 dan
utangnya berjumlah Rp 6.000.000. Jumlah biaya
selama bulan Juli 2003 adalah ....
(A) Rp18.700.000,00
(B) Rp18.300.000,00
(C) Rp15.300.000,00
(D) Rp12.700.000,00
(E) Rp12.300.000,00
6. Pada awal tahun jumlah utang Rp4.500.000,00
dan aktiva Rp12.500.000,00. pada akhir tahun
modal menunjukkan jumlah Rp11.000.000,
penanaman modal yang terjadi pada tahun
tersebut adalah ....
(A) Rp1.500.000,00
(B) Rp3.000.000,00
(C) Rp6.500.000,00
(D) Rp8.000.000,00
(E) Rp21.000.000,00
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7. Akun yang termasuk dalam akun nominal adalah ....
(A) pendapatan sewa
(B) biaya dibayar di muka
(C) persediaan barang dagangan
(D) biaya yang masih harus dibayar
(E) pendapatan bunga diterima di muka
8. Akun yang termasuk dalam akun nominal adalah
akun yang ada di dalam ....
(A) laporan neraca
(B) laporan laba – rugi
(C) laporan arus kas
(D) laporan daftar laba ditahan
(E) laporan perubahan modal
9. Jawaban berikut ini termasuk ke dalam
penggolongan aktiva lancar, KECUALI ....
(A) kas
(B) wesel tagih
(C) piutang umumnya lebih dari satu tahun
(D) persediaan barang
(E) biaya dibayar dimuka
10. Berikut ini yang termasuk ke dalam pengertian
aktiva tidak berwujud adalah ....
(1) hak paten
(2) lisensi
(3) hak merk
(4) goodwill
11. Berikut adalah data aset yang dimiliki Bengkel
Aman per 31 Desember 2016
Asuransi dibayar di muka
Kas
Pendapatan yang masih
harus dibayar
Pendapatan yang masih
harus diterima
Perlengkapan
Peralatan
Berdasarkan informasi di
besarnya nilai aset lancar?
(A) Rp57.500.000,00
(B) Rp50.000.000,00
(C) Rp37.500.000,00
(D) Rp32.500.000,00
(E) Rp30.000.000,00

Rp10.000.000,00
Rp7.500.000,00
Rp5.000.000,00
Rp2.500.000,00

12. Penerimaan jasa secara tunai sebesar
Rp200.000,00 mempunyai pengaruh terhadap
persamaan akuntansi sebagai berikut ....
(A) aktiva bertambah, modal bertambah,
masing-masing sebesar Rp200.000,00
(B) aktiva tetap, passiva bertambah, masingmasing sebesar Rp200.000,00
(C) aktiva dan kewajiban bertambah, masingmasing sebesar Rp200.000,00
(D) modal dan kewajiban bertambah, masingmasing sebesar Rp200.000,00
(E) kewajiban berkurang Rp200.000,00, modal
bertambah Rp200.000,00
13. Rekening manakah yang memiliki sifat jika
nilainya berkurang dicatat di sebelah kredit?
(A) modal
(B) peralatan
(C) penjualan
(D) pendapatan
(E) utang dagang
14. Jika nilainya bertambah harus dicatat di sebelah
kredit, maka yang memiliki ciri seperti ini adalah
rekening ....
(A) pendapatan
(B) perlengkapan
(C) peralatan
(D) biaya
(E) gaji karyawan
15. Posisi normal untuk akun pembelian, diskon
pembelian, dan ongkos angkutan pembelian
adalah ....
(A) kredit, kredit, debit
(B) debit, Kredit, kredit
(C) debit, Kredit, debit
(D) debit, debit, debit
(E) kredit, kredit, kredit

Rp12.500.000,00
Rp20.000.000,00
atas,

berapakah
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