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Soal Latihan Bab 4 
 
 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! (multiple choice) 

1. Tuan Bellion ingin mengetahui jumlah yang ia tanamkan dalam perusahaan. 

Aktiva perusahaan terdiri dari uang tunai (kas) sebesar Rp. 80.000.000,00. , 

Kendaraan sebesar Rp. 170.000.000,00. , Kewajiban (hutang) perusahaan 

berjumlah Rp. 100.000.000,00 yang merupakan pinjaman bank. Jumlah yang 

ditanamkan Tn. Bellion dalam perusahaan adalah: 

a. Rp. 100.000.000,00 c.  250.000.000,00 

b. Rp. 150.000.000,00 d.  350.000.000,00 

 

2. Pinjaman (kredit) dari bank dan investasi oleh pemilik adalah: 

a. Kewajiban c.  Hak (klaim atas) kekayaan  

b. Modal  d.  Aktiva 

 

3. Pembelian perlengkapan seharga Rp. 7.500.000,00 dengan tunai akan berpengaruh 

terhadap persamaan akuntansi sebagai berikut: 

a. Aktiva berkurang, kewajiban bertambah masing-masing sebesar Rp 

7.500.000,00  

b. Suatu jenis aktiva berkurang , jenis aktiva lain bertambah sebesar Rp. 

7.500.000,00 

c. Aktiva bertambah, modal bertambah masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,00 

d. Aktiva bertambah, kewajiban bertambah masing-masing sebesar Rp. 

7.500.000,00 

 

4. Manakah dari pertanyaan di bawah ini yang pada umumnya tidak dapat dijawab 

langsung dengan melihat neraca perusahaan? 

a. Berapa kekayaan perusahaan tersebut? 

b. Darimana sumber pembelanjaan perusahaan tersebut? 

c. Bagaimana posisi keuangan perusahaan? 

d. Berapa pertambahan bersih modal perusahaan? 
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5. Manakah dari dari pos-pos di bawah ini yang tidak akan mempengaruhi 

perhitungan rugi laba? 

a. Pendapatan jasa  c.  Biaya bunga 

b. Biaya gaji   d.  Pengambilan untuk keperluan pribadi pemilik 

 

6. Saldo normal perkiraan perlengkapan adalah: 

a. Debit  c.  Nol 

b. Kredit  d.  Negatif 

 

7. Satu dari perkiraan di bawah ini pada umumnya termasuk dalam aktiva tetap. 

a. Piutang Dagang   c.  Perlengkapan 

b. Asuransi dibayar di muka  d.  Peralatan kantor 

 

8. Perbedaan antara hutang lancar dengan hutang jangka panjang terutama dalam 

hal: 

a. Jangka waktu due date (jatuh temponya)  c.  kreditnya 

b. Jenisnya      d.  Tujuan penggunaannya 

 

9. Aktiva tetap adalah aktiva yang: 

a. Sifatnya permanen    c.  Tidak untuk dijual kembali 

b. Dipergunakan dalam kegiatan usahanya d.  Berwujud 

 

10. Konsep dasar akuntansi HISTORICAL COST adalah seperti pernyataan berikut 

ini: 

a. Bahwa suatu aktiva tetap dicatat pada harga perolehannya 

b. Bahwa suatu aktiva dicatat pada harga perolehannya 

c. Bahwa suatu aktiva dicatat pada harga pasarnya 

d. Bahwa suatu aktiva dicatat pada harga selisih antara harga pasar dengan harga 

belinya 

11. Jasa paling utama yang diberikan oleh akuntan publik adalah: 

a. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan 

b. Memeriksa efektif tidaknya sistem akuntansi perusahaan 

c. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan 

d. Ambil bagian dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan 
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12. Akuntansi manajemen terutama menyediakan laporan untuk: 

a. Pimpinan perusahaan 

b. Pemilik perusahaan 

c. Bank 

d. Pajak 

13. Pinjaman dari bank dan investasi oleh pemilik adalah: 

a. Kewajiban 

b. Modal 

c. Hak(klaim atas) kekayaan 

d. Aktiva 

14. Pembelian perlengkapan seharga Rp. 5.000.000,00 secara tunai akan mempunyai 

pengaruh terhadap persamaan akuntansi sebagai berikut: 

a. Aktiva berkurang, kewajiban bertambah masing-masing sebesar Rp. 

5.000.000,00 

b. Suatu jenis aktiva berkurang, jenis aktiva lain bertambah masing-masing 

sebesar Rp. 5.000.000,00 

c. Aktiva bertambah, modal bertambah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 

d. Aktiva bertambah, kewajiban bertambah ,masing-masing sebesar Rp. 

5.000.000,00 

15. Mana di antara pos-pos di bawah ini yang tidak akan mempengaruhi perhitungan 

rugi-laba? 

a. Pendapatan Jasa 

b. Biaya gaji 

c. Biaya Bunga 

d. Pengambilan untuk keperluan pribadi pemilik 

16. Satu dari kegiatan-kegiatan dibawah ini bukan merupakan kegiatan akuntansi. 

a. Identifikasi data yang relevan untuk pelaporan 

b. Pencatatan data akuntansi 

c. Penggolong-golongan data akuntansi 

d. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi untuk 

membantunya 

17. Penjualan secara kredit sebesar Rp. 400.000,00 akan mempunyai pengaruh 

terhadap persamaan  akuntansi sebagai berikut : 

a. Aktiva bertambah, modal bertambah, masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 
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b. Suatu jenis aktiva berkurang,aktiva lain bertambah masing-masing 

sebesarRp.400.000,00 

c. Aktiva bertambah, kewajiban bertambah masing-masing sebesar Rp. 

400.000,00 

d. Modal bertambah, kewajiban bertambah masing-masing sebesar Rp. 

400.000,00 

18. Sisi kredit dalam suatu perkiraan hutang mencatat: 

a. Penambahan 

b. Pengurangan 

c. Penambahan atau pengurangan 

d. Penambahan dan pengurangan 

19. Dalam neraca lajur, angka laba bersih dipergunakan untuk mengimbangkan total 

debit dan kredit di kolom : 

a. Perhitungan Rugi Laba 

b. Neraca Saldo 

c. Neraca Saldo disesuaikan 

d. Jurnal Penyesuaian 

20. Dalam neraca, aktiva tetap disajikan: 

a. Pada harga perolehannya 

b. Pada harga pasar 

c. Pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 

d. Pada harga yang terendah antara harga pasar dan harga perolehannya 
 
 

Jawablah dengan sistematis soal berikut ini: 

1. Pada tanggal 2 Januari 200A, Dokter Romi mendirikan “Klinik Bersalin 

RISA”.  Untuk itu, dokter Romi menanamkan modal sebesar Rp. 75.000. pada 

tanggal yang sama ia menerima kredit profesional dari Bank HARAPAN 

BANGSA sebesar 75.000. Tanggal 3 Januari 200A, Klinik RISA membeli 

peralatan kedokteran dengan harga Rp. 65.000. Tanggal 4 Januari 200A 

membeli etmpat tidur, kursi, meja dan perlatan mebelair lainnya dengan harga 

Rp. 35.000 

Diminta: 

a. Berapa total utang Klinik RISA pada tanggal 2,3,dan 4 Januari 200A? 
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b. Berapa total kekayaan Klinik Risa pada tanggal 2,3, dan 4 Januari 200A? 

c. Berapa total modal Klinik RISA pada tanggal 2,3, dan 4 Januari 200A? 

 

2. Di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kursus Akuntansi 

MUTIARA: 

a. Indah Mutiarawati menanamkan modalnya pada Kursus Akuntansi 

Mutiara Rp. 20.000 

b. Menarik kredit dari Bank Rp. 8.000 

c. Kursusu Akuntansi MUTIARA membeli meja, kursi, papan tulis, dan 

peralatan lain sebesar Rp. 24.000 

d. Membayar ongkos pemasangan iklan Rp. 800 

e. Menerima uang kursus dari peserta Rp. 2.400 

f. Membayar honorarium pengajar Rp. 2.000 

g. Membayar gaji pegawai Rp. 800 

h. Mengangsur kredit bank Rp. 400 

i. Mengambil uang untuk keperluan pribadi Rp. 800 

Diminta: 

a. Catatlah kegiatan-kegiatan tersebut di atas dengan menggunakan pos-

pos yang diberi judul: KAS; PERALATAN; UTANG BANK; 

MODAL Indah Mutiarawati 

b. Buatlah posisi keuangan perusahaan pada setiap akhir transaksi. 

    
 
 
 
 
 
  


