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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

Pilihalah Jawaban Yang Paling Benar! 

1. Sistem pembukuan berpasangan merupakan pencatatan seluruh transaksi ke dalam dua aspek, yaitu…. 
a. aktiva dan kewajiban 
b. laba dan rugi 
c. penerimaan dan pengeluaran 

d. pembelian dan penjualan  
e. debet dan kredit 

 
2. Segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat di nilai 

dengan uang merupakan pengertian dari…. 
a. pasiva 
b. aktiva 

c. debet 
d. kredit 

e. ekuitas 

 
3. Suatu teknik atau seni untuk mencatat, merupakan batasan akuntansi ditinjau dari segi…. 

a. informasi akuntansi  
b. transaksi keuangan 
c. pengertian luas 

d. pengertian sempit 
e. rangkaian prosedur 

 
4. Berikut ini yang tidak termasuk pemakai informasi akuntansi adalah…. 

a. pemilik  
b. pemerintah 

c. kreiditur 
d. debitur 

e. investor 

 
5. Kelompok akun yang termasuk dalam golongan aktiva adalah…. 

A. iklan di bayar dimuka, perlengkapan, peralatan dan wesel bayar 
B. iklan yang masih harus di bayar, perlengkapan dan wesel tagih 
C. kas, sewa dibayar di muka, kendaraan, wesel tagih dan tanah 
D. kendaraan, peralatan, obligasi, perlengkapan dan prive 
E. hipotik, gedung, peralatan, kas dan sewa yang masih harus di bayar 

 
6. Suatu bidang yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara bebas disebut…. 

a. accounting 
b. editing 

c. auditing 
d. setting 

e. coding 

 
7. Pak Hamid  mengajar mata pelajaran akuntansi di MA NURUL JADID. Profesi akuntan yang digeluti 

Pak Hamid adalah sebagai…. 
a. akuntan pendidikan 
b. akuntan profesi 

c. akuntan public 
d. akuntan pendidik 

e. akuntan Negara 

 
8. Suatu aktiva tak berwujud yang terkait pada suatu perusahaan tertentu sebagai hasil factor-faktor yang 

menguntungkan di sebut 
a. hak cipta 
b. hak merek 

c. goodwill 
d. hak kreasi 

e. hak paten 

 
9. Hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui direktorat Paten, departemen Kehakiman kepada 

seseorang atau badan untuk mrnggunakan penemuan baru disebut…. 
a. hak merek 
b. hak cipta 
c. goodwill 
d. hak kreasi 
e. hak paten 
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10. Hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan untuk menggunakan cap, nama, 
logo dan lambang disebut…. 
a. hak merek 
b. hak cipta 

c. goodwill 
d. hak kreasi 

e. hak paten 

 
11. Tagihan kepada pihak lain yang disertai dengan perjanjian tertulis, yang pelunasannya dalam jangka 

pendek disebut…. 
a. beban di bayar di muka 
b. wesel tagih 
c. piutang usaha 

d. pendapatan yang akan diterima 
e. pendapatan yang masih harus diterima 

 
12. Transaksi keuangan yang terjadi karena aktivitas perusahaan dengan perusahaan lain disebut…. 

a. transaksi tunggal 
b. transaksi keuangan 

c. transaksi kejadian 
d. transaksi ekstern 

e. transaksi intern  

 
13. Informasi akuntansi digunakan untuk menetapkan besarnya pajak fungsi akuntansi bagi…. 

a. masyarakat 
b. investor 

c. kreditur 
d. debitur 

e. pemerintah 

 
14. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemrintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, 

mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan Negara disebut…. 
a. akuntan perusahaan  
b. akuntan Negara 

c. akuntan pemerintah  
d. akuntan pendidik 

e. akuntan public 

 
15. Apabila kelompok akun kewajiban bertambah, maka posisinya berada pada posisi…. 

a. debet dan kredit 
b. debet 

c. kredit 
d. seimbang 

e. berkurang 

 
16. Apabila kelompok akun harta berkurang, maka posisinya berada pada posisi…. 

a. debet dan kredit 
b. debet 

c. kredit 
d. seimbang 

e. bertambah 

 
17. Dibeli peralatan secara kredit dari Toko ABC seharga Rp 500.000,00. Pengaruh transaksi terhadap 

persamaan akuntansi adalah…. 
a. peralatan +, ekuitas – 
b. peralatan +, kewajiban – 
c. peralatan +, kewajiban + 

d. peralatan +, kas – 
e. peralatan +, kas + 

 
18. Dibeli perlengkapan secara tunai Rp 200.000,00. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntasi 

adalah…. 
a. Kas bertambah, perlengkapan berkurang 
b. Perlengkapan bertambah, kas berkurang  
c. Perlengkapan berkurang, kas berkurang 
d. Perlengkapan bertambah, kewajiban bertambah  
e. Perlengkapan bertambah, kas bertambah 

 
19. Dibeli peralatan kantor Rp 1.000.000,00 dibayar tunai Rp 750.000,00 dan sisanya dilunasi bulan depan. 

Pengaruh transaksi terhadap persamaan qkuntansi adalah…. 
a. peralatan kantor bertambah, kas berkurang 
b. peralatan kantor bertambah , kewajiban bertambah 
c. peralatan kantor bertambah, kas berkurang, kewajiban berkurang 
d. peralatan kantor bertambah, kas berkurang, kewajiban bertambah 
e. peralatan kantor bertambah, kas bertambah, kewajiban bertambah 

 
20. Dibayar beban upah karyawan sebesar Rp 350.00,00. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi 

adalah… 
a. berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban 
b. berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas 
c. berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya harta 
d. bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas 
e. bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas 

 



21. Dibayar angsuran pinjaman kepada bank Rp 1.500.000,00 beserta bagi hasil sebesar Rp 150.000,00. 
Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi adalah…. 
a. bertambahnya aktiva deiikuti dengan bertambahnya kewajiban 
b. berkurangnya aktiva diikuti dengan berkurangnya kewajiban dan berkurangnya ekuitas 
c. bertambahnya aktiva diikuti dengan bertambanhnya ekuitas 
d. bertambahnya activa diikiti dengan berkurangnya kewajiban dan berkurangnya ekuitas 
e. berkurangnya aktiva diikuti dengan berkurangnya kewajiban 

 
22. Telah diselesaikan pekerjaan service dengan biaya Rp 250.000,00 dan pembayarnnya diterima bulan 

depan. Penmgaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi adalah…. 
a. bertambahnya aktiva diimbangu dengan bertambahnya kewajiban 
b. bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya aktiva lain 
c. bertambahnya kewajiban diimbangi dengan bertambahnya ekuitas 
d. bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas 
e. berkuranmgnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas 

 
23. Diterima pendapatan jasa sebesar Rp 750.000,00. Pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan 

akuntasi adalah…. 
a. bertambanhnya aktiva diikuti dengan bertambahnya kewajiban 
b. berkurangnya aktiva diikuti dengan berkurangnya kewajiban dan berkurangnya ekuitas 
c. berkurangnya aktiva diikuti dengan berkurangnya kewajiban 
d. bertambahnya aktiva diikuti dengan berkurangnya kewajiban dan berkurangnya ekuitas 
e. bertambahnya aktiva diikuti dengan bertambahnya ekuitas 

 
24. Pak Andri mendirikan usaha jasa desain interior dengan transaksi sebagai berikut: 

Jan. 1 : Disetor modal berupa uang tunai Rp 40.000.000,00, peralatan Rp 25.000.000,00 
       5 : Dibeli peralatan sebesar Rp 3.500.000,00 baru dibayar Rp 500.000,00 sisanya belum 
     12 : Diselesaikan pekerjaan jasa sebesar Rp 11.000.000,00 dengan dikirim faktur penagihan 

kepada CV. 21 
 

 
Pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi yang benar adalah…. 
 
A. Persamaan Akuntansi 
 dalam ribuan rupiah 

TGL KAS PIUTANG PERALATAN UTANG MODAL KET 
Jan.  1   40.000  25.000  65.000 Investasi 
        5 (500)    3.500 3.000  Beli 

peralatan 
       12  11.000   11.000 Pendapatan 

jasa 
       

 
B. Persamaan Akuntansi 
 dalam ribuan rupiah 

TGL KAS PIUTANG PERALATAN UTANG MODAL KET 
Jan.  1   65.000    65.000 Investasi 
        5      500    3.500 3.000  Beli 

peralatan 
       12 11.000     11.000 Pendapatan 

jasa 
 

C. Persamaan Akuntansi 
 dalam ribuan rupiah 

TGL KAS PIUTANG PERALATAN UTANG MODAL KET 
Jan.  1   40.000  25.000  65.000 Investasi 
        5      500    3.500 3.000  Beli 

peralatan 
       12  11.000   11.000 Pendapatan 

jasa 
 
 
 



D. Persamaan Akuntansi 
 dalam ribuan rupiah 

TGL KAS PIUTANG PERALATAN UTANG MODAL KET 
Jan.  1   65.000    65.000 Investasi 
        5      500      3.500 3.000  Beli 

peralatan 
       12  11.000   11.000 Pendapatan 

jasa 
 

E. Persamaan Akuntansi 
 dalam ribuan rupiah 

TGL KAS PIUTANG PERALATAN UTANG MODAL KET 
Jan.  1   40.000  25.000  65.000 Investasi 
        5 (500)    3.500 3.000  Beli 

peralatan 
       12 11.000    11.000 Pendapatan 

jasa 
 

25. Dijual peralatan Rp 2.500.000,00 diterima tunai Rp 1.500.000,00 dan sisanya ditandatangani promes. 
Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi adalah…. 
a. kas bertambah,piutang usaha bertambah dan peraltan berkurang 
b. kas bertambah, piutang wesel bertambah, dan peralatan berkurang 
c. piutang bertambah, kewajiban bertambah, dan peralatan berkurang 
d. kas bertambah , peralatan berkurang 
e. piutang usaha bertambah, peralatan berkurang 

 
26. Dijual sebagian peralatan dengan tunai. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi adalah…. 

a. peralatan bertambah, jas berkurang 
b. peralatan bertambah, kewajiban bertambah 
c. kas bertambah, peralatan berkuirang 
d. kas bertambah, kewajiban berkurang 
e. pitang usaha bertambah, peralatan berkurang  

 
27. Tanda tangan yang tercantum dalam kuitansi adalah tanda tangan …. 

a. pegawai bank 
b. penerima uang 
c. orang yang menerima kuitansi 
d. pemeganmg buku 
e. pembayar 

 
28. Pada kolom suatu cek tertulis Anna, sedangkan kalimat “atau pembawa” tidak dicoret. Dalam hal 

demikian, cek tersebut dapat digunakan oleh…. 
a. Anna 
b. Penanda tangan cek 
c. Yang menerima 
d. Siapa saja yang membawa cek tersebut 
e. Pegawai bank 

 
29. Pencatatan setiap bukti tyransaksi dilakukan secara kronologis, urut berdasarkan tanggal terjadinya 

transaksi  merupakan fungsi jurnal secara…. 
a. informatif 
b. instruktif 

c. analisis 
d. historis 

e. mencatat 

 
30. Pencatan jurnal sebagai perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun yang terjadi adalah fungsi 

jurnal sebagai…. 
a. informative 
b. instruktif 

c. analisis 
d. histories 

e. mencata 

 
31. Catatan dalam jurnal yang memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi merupakan fungsii 

jurnal secara…. 
a. informative 
b. instruktif 

c. analisis 
d. histories 

e. mencatat 

 



32. Akun berikut ini tidak bertambah dengan pos kredit adalah…. 
a. utang bank 
b. modal Anna 
c. pendapatan service 

d. sewa yang masih harus di bayar 
e. sewa dibayar di muka  

 
33. Dibeli peralatan seharga Rp 1. 250.000,00 yang dibayar dengan cek seharga Rp 1.000.000,00 dan 

sisanya dengan uang tunai. Transaksi tersebut melibatkan akun…. 
a. kas , bank sebelah kredit 
b. kas  sebel;ah kredit 
c. bank sebelah kredit 

d. peralatan sebelah kredit 
e. bank sebelah debet 

 
34. Pembelian kertas untuk keperluan kantor dengan menyerahkan cek No. 127 BNI Jabar, maka jurnlanya 

adalah…. 
a. perlengkapan kantor (D); kas (K) 
b. peralatan kantor (D); kas (K) 
c. perlengkapan kantor (D); cek atas BNI (K) 
d. peralatan kantor (D); bank (K) 
e. perlengkapan kantor (D); bank (K) 

 
35. Difakturkan sebagai tagihan kepada Tn. Bomo atas biaya perbaikan mobil yang telah diselesaikan. 

Jurnal transaksi ini adalah…. 
a. piutang usaha (D); pendapatan (K) 
b. beban service (D); Tn Bomo (K) 
c. beban service(D); kas (K) 
d. Kas (D); pendapatan (K) 
e. Beban service (D); utang usaha (K) 

 
36. Definsi dari Perusahaan Dagang adalah  Perusahaan yang.... 

a. kegiatannya berdagang barang 
b. kegiatannya membeli barang dagangan & menjual kembali tanpa merubah bentuk 
c. menjual pelayanan dengan sebaik-baiknya 
d. mempunyai harta barang dagangan 
e. menjual barang dagang dengan menambah kualitas barang 
 

37. Transaksi berikut ini yang hanya terjadi pada perusahaan dagang adalah .... 
a. pembelian perlengkapan 
b. pembelian barang dagangan 
c. pembayaran gaji 

d. pencatatan pemakaian perlengkapan 
e. penjualan jasa 

 
38. Tanggal 1 Januari 2019 U.D. ”Melati Tiga” membeli barang dagangan secara tunai Rp. 

1.000.000.Transaksi tersebut di jurnal .... 
a. Kas    Rp. 1.000.000 

Penjualan         Rp. 1.000.000 
b. Kas    Rp. 1.000.000 

Pembelian         Rp. 1.000.000 
c. Pembelian   Rp. 1.000.000 

Kas          Rp. 1.000.000 
d. Pembelian   Rp. 1.000.000 

Hutang Dagang        Rp. 1.000.000 
e. Barang dagangan  Rp. 1.000.000 

Kas          Rp. 1.000.000 
39. Menerima Pembayaran dari P.D. ”Cahaya Syariah Jaya” atas penjualan barang dagangan bulan lalu 

sebesar Rp. 1.200.000. Transaksi tersebut di jurnal .... 
a. Kas    Rp. 1.200.000 

Penjualan     Rp. 1.200.000 
b. Kas    Rp. 1.200.000 

Piutang dagang    Rp. 1.200.000 
c. Kas    Rp. 1.200.000 

Utang dagang     Rp. 1.200.000 
d. Piutang Dagang  Rp. 1.200.000 

Penjualan     Rp. 1.200.000 
e. Piutang Dagang  Rp. 1.200.000 

Kas      Rp. 1.200.000 



40. Pada tanggal 10 November 2019 U.D. ”Mario” membeli barang dagangan seharga Rp. 5.000.000 dan 
dibayarkan tunai Rp. 2.000.000. Sisanya dibayar 2 bulan kemudian. Jurnal dari transaksi tersebut 
adalah .... 

a. Pembelian   Rp. 5.000.000 
Utang Dagang     Rp. 3.000.000 
Kas      Rp. 2.000.000 

b. Utang Dagang   Rp. 3.000.000 
Kas   Rp. 2.000.000 
Pembelian     Rp. 5.000.000 

c. Pembelian   Rp. 5.000.000 
Kas      Rp. 3.000.000 
Piutang Dagang    Rp. 2.000.000 

d. Kas    Rp. 2.000.000 
Piutang Dagang    Rp. 3.000.000 
Pembelian     Rp. 5.000.000 

e. Pembelian   Rp. 5.000.000 
Kas      Rp. 3.000.000 
Utang Dagang     Rp. 2.000.000 

 


