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SOAL : TEORI 
LKS TINGKAT NASIONAL KE-XVIII 

JAKARTA 2010 
  

 

PETUNJUK MENGERJAKAN: 

1. Tulis nomor peserta pada lembar kerja yang telah disediakan. 

2. Bacalah petunjuk mengerjakan dan soal secara teliti sebelum mengerjakan soal. 

3. Periksa kelengkapan lembar soal dan lembar kerja yang dibagikan, laporkan ke juri jika terjadi ketidak 

lengkapan 

4. Jawaban ditulis pada lembar kerja dengan menggunakan ballpoint dengan cara memberikan tanda 

silang jawaban A, B, C, atau D.  

5. Untuk membetulkan kesalahan dengan cara melingkari jawaban yang salah dan kemudian menyilang 

jawaban yang benar.  

Contoh : 

1 a b c d 

6. Lembar soal tidak boleh dirobek atau dicorat-coret. 

7. Lembar soal dikumpulkan kembali bersama-sama dengan lembar kerja 

8. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan materi uji tertulis adalah 1 jam (60 menit) 
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JURNAL DAN REKAPITULASI 

1. Pengertian jurnal adalah………..…. 

a. Proses penambahan dan pengurangan rekening atas transaksi keuangan perusahaan 

b. Proses memindahkan jumlah rupiah dari book of original entry ke dalam buku besar 

perusahaan. 

c. Kumpulan seluruh rekening-rekening yang digunakan dalam sistem pembukuan suatu 

perusahaan 

d. Media pencatatan transaksi perusahaan pertama kali yang dilakukan secara sistematis 

dan sesuai kronologis kejadian dengan mencatat rekening yang didebit dan dikredit 

beserta jumlahnya. 

 

2. Berikut ini kelompok rekening yang semuanya mempunyai saldo normal (normal balace) 

debit............ 

a. Assets, drawing, dan revenue 

b. Assets, expense, dan capital 

c. Assets, expense, dan drawing 

d. Revenue, capital dan expense 

 

3. Jika barang dagang dijual secara kredit kepada pelanggan senilai Rp.5.000.000 dengan syarat 

2/10,n/30, maka jumlah diskon yang diberikan untuk pembayaran dalam periode diskon sebe-

sar……………. 

a. Rp. 500.000  

b. Rp. 150.000   

c. Rp. 100.000 

d. Rp. 250.000 

 

4. Pengertian rekapitulasi adalah…………. 

a. Menjumlahkan seluruh nilai transaksi yang terkait dengan penjualan barang dagang seca-

ra kredit atau tunai 

b. Menjumlahkan seluruh nilai transaksi yang terkait dengan pembelian barang dagang se-

cara kredit dan tunai 

c. Menjumlahkan secara global angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus 

serta menetapkan kelompok yang didebit atau yang dikredit 

d. Menjumlahkan sebagian angka-angka dalam kolom setiap jurnal serta menetapkan ke-

lompok yang didebit atau yang dikredit 
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5. Kolom nomor akun yang terdapat pada tabel rekapitulasi untuk mencatat ………….. 

a. Nomor akun yang didebit maupun yang dikredit yang diambil dari kode perkiraan akun-

akun buku besar 

b. Nomor akun dari kode perkiraan akun-akun buku pembantu 

c. Nomor berdasarkan halaman jurnal yang sudah dibuat sebelumnya 

d. Nomor dari kode konsumen atau supplier 

 

6. Salah satu tujuan pembuatan rekapitulasi adalah ……..….. 

a. Menyamakan jumlah debit dan kredit di neraca saldo sebelum penyesuaian  

b. Mempermudah dan menghindari kesalahan pemindahbukuan dari jurnal khusus ke da-

lam buku besar 

c. Mengetahu jumlah saldo setiap perkiraan yang ada di laporan laba rugi 

d. Mengetahu jumlah saldo setiap perkiraan yang ada di neraca  

 

BUKU BESAR 

7. Pengertian posting adalah.... 

a. Proses mencatat transaksi ke dalam buku jurnal sesuai dengan urutan kejadiannya 

b. Proses memasukkan informasi dan angka-angka dalam buku jurnal ke buku besar 

c. Proses memindahkan saldo buku besar ke daftar saldo sesuai dengan urutan rekening 

d. Proses menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi 

 

8. Dalam proses posting, kolom F atau Ref  dalam buku besar diisi dengan... 

a. Nomor bukti pembukuan 

b. Nomor rekening buku besar 

c. Kode dan nomor halaman buku jurnal  

d. Nomor telpon pelanggan  

 

9. Di bawah ini merupakan tata cara posting kecuali: 

a. Angka debet dalam jurnal dipindah ke akun yang bersangkutan di sebelah debet. 

b. Angka kredit dalam jurnal dipindah ke akun yang terkait di sebelah kredit. 

c. Kolom Ref. dalam buku besar diisi nomor kode perkiraan  

d. Kolom Ref dalam jurnal umum diisi nomor kode perkiraan 
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10. Apakah yang dimaksud dengan subsidiary ledger? 

a. Daftar rincian komponen saldo suatu rekening buku besar 

b. Daftar saldo rekening  pada akhir  periode tahun buku 

c. Sistem backup  untuk melindungi catatan akuntansi dari kerusakan 

d. Setiap rekening yang disajikan dalam laporan keuangan  

 

11. Berikut ini jenis-jenis buku besar pembantu yang lazim dipergunakan dalam perusahaan dagang 

adalah sebagai berikut kecuali……. 

a. Buku Besar pembantu Piutang 

b. Buku Besar Pembantu Persediaan Barang 

c. Buku Besar Pembantu Penerimaan 

d. Buku Besar pembantu Utang 

 

12. Dalam pemberian nomor kode perkiraan harus berpedoman pada : 

a. Angka harus dalam bentu ratusan. 

b. Keputusan manajemen. 

c. Angka harus dimulai 001. 

d. Angka dimulai dengan 1. 

 

13. Apakah yang dimaksud dengan daftar saldo……. 

a. Adalah suatu daftar yang berisi saldo dari setiap buku besar pembantu.  

b. Adalah suatu daftar yang berisi saldo dari setiap rekening dalam laporan keuangan.  

c. Adalah suatu daftar yang berisi saldo dari setiap rekening aset.  

d. Adalah suatu daftar yang berisi saldo dari setiap rekening modal.  

 

14. Jumlah nominal di daftar saldo piutang …….. 

a. Sama dengan jumlah nominal piutang di buku besar piutang  

b. Sama dengan jumlah nominal piutang di buku jurnal piutang 

c. Tidak sama dengan jumlah nominal piutang di buku besar piutang 

d. Tidak sama dengan jumlah nominal piutang di buku jurnal piutang 

 

15. Jenis-Jenis daftar saldo yang lazim dipergunakan dalam perusahaan dagang adalah sebagai beri-

kut kecuali……. 

a. Daftar Saldo Piutang 

b. Daftar Saldo Penjualan 
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c. Daftar Saldo Utang 

d. Daftar Saldo Persediaan barang Dagang 

 

MENYELESAIKAN SIKLUS AKUNTANSI 

 

16. Berikut ini siklus akuntansi yang benar……….. 

a. Analisa Transaksi, jurnal, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca 

saldo setelah penyesuaian, laporan keuangn, jurnal penutup, neraca saldo setelah pe-

nutupan 

b. Analisa Transaksi, buku besar, jurnal,  neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo 

setelah penyesuaian, laporan keuangn, jurnal penutup 

c. Analisa Transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penye-

suaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangn, neraca saldo setelah penu-

tupan 

d. Analisa Transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penye-

suaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangn, jurnal penutup, neraca sal-

do setelah penutupan 

 

17. Worksheet adalah merupakan alat bantu dalam menyiapkan laporan keuangan. Namun 

demikian dalam siklus akuntansi worksheet sifatnya: 

a.   Wajib dibuat setiap akhir periode 

b.   wajib dibuat pada saat akan menyusun laporan keuangan 

c.   dibuat jika diperlukan 

d.  Dibaikan 

 

18. Berikut ini jenis-jenis laporan keuangan perusahaan yang bersifat mandatory/wajib kecuali…. 

a. Balance Sheet 

b. Statement of Cash Flows 

c. Income Statement 

d. Statement of Partnership Liquidation 

 

19. Dalam penyusunan laporan Income statement dapat menggunakan bentuk  multiple step. Apa-

kah yang dimaksud dengan laporan laba rugi bentuk multiple step….. 
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a. Adalah laporan laba rugi dengan tanpa mengelompokkan atau memisahkan antara 

pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, dan tanpa memisahkan juga beban 

usaha dan beban diluar usaha. 

b. Adalah laporan laba rugi dengan mengurangkan secara langsung semua pendapatan 

dengan semua beban usaha. 

c. Adalah laporan laba rugi dengan mengelompokkan atau memisahkan antara pendapa-

tan usaha dan pendapatan di luar usaha, dan memisahkan juga beban usaha dan beban 

diluar usaha. 

d. Adalah laporan laba rugi dengan mengelompokkan ase, liabilities dan equity. 

 

20. Elemen yang disajikan di balance sheet adalah sebagai berikut kecuali………. 

a. Assets 

b. Revenue 

c. Liabilities 

d. Equity 

 

21. Unsur dalam neraca yang menjadi penghubung dengan periode periode sebelumnya adalah : 

a. Ekuitas pemegang saham 

b. Tambahan modal disetor 

c. Laba ditahan 

d. Laba periode berjalan  

 

22. Mengapa penyesuaian rekening diperlukan pada setiap akhir periode akuntansi ?.  

a.   Agar saldo debit dan kredit dalam balance sheet jumlahnya sama 

b.   Karena adanya transaksi yang efeknya melampaui satu periode akuntansi 

c.   Untuk menutup rekening-rekening di neraca 

d.   untuk menutup rekening-rekening nominal 

 

23. Berikut ini akun-akun yang memerlukan penyesuaian adalah akun-akun tersebut di bawah ini, 

kecuali: 

a. Pendapatan yang belum dibayar 

b.  Penjualan barang dagang secara kredit 

c. Beban-beban yang masih harus dibayar 

d. pendapatan diterima dimuka 
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24. Apabila perusahaan menetapkan pendekatan akuntansi bahwa supplies ddicatat sebagai biaya 

pada saat transaksi, maka apabila terdapat transaksi berikut : 

5 Januari : membeli supplies secara kredit $ 5.000 

31 Januari : supplies yang masih tersisa senilai $ 1.500 

Jurnal yang tepat untuk transaksi diatas adalah : 

 
a.   5 Januari :  Dr. Supplies Expense   $ 5.000 

Cr. Accounts Payable   $ 5.000 
 

31 Januari :  Dr. Supplies Expense $ 3.500 
Cr. Supplies    $ 3.500 

 
b. 5 Januari :  Dr. Supplies Expense  $ 5.000 

Cr. Accounts Payable   $ 5.000 
 

31 Januari :  Dr. Supplies  $ 1.500 
Cr. Supplies Expense   $ 1.500 

 
c. 5 Januari :   Dr. Supplies   $ 5.000 

Cr.Accounts Payable   $ 5.000 
 

31 Januari :  Dr. Supplies  $ 1.500 
Cr. Accounts Payable   $ 1.500 

 
d. 5 Januari :  Dr. Supplies Expense  $ 5.000 

Cr. Accounts Payable   $ 5.000 
 

31 Januari :  Dr. Supplies    $ 3.500 
Cr. Supplies expense    $ 

3.500 
 

25. Fungsi dibuatnya jurnal penutup adalah….. 

a. Membuat saldo rekening permanen (permanent account) menjadi nol 

b. Untuk membalik jurnal penyesuaian yang sudah dibuat pada periode sebelumnya 

c. Membuat saldo rekening temporer (temporary account) menjadi nol 

d. Untuk membetulkan kesalahan yang terjadi pada proses pencatatan  

 

26. Akun yang memerlukan jurnal penutup adalah akun-akun berikut ini, kecuali: 

a. Un-earned revenue 

b.   Revenues 

c.   Expenses 

d.   Drawing 
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27. Saldo setelelah penyesuaian rekening penjualan Rp 99.000, harga pokok penjualan Rp 66.000, 

total rekening-rekening biaya Rp 22.000, dan prive Rp 500. Berdasarkan data tersebut, maka 

jurnal yang diperlukan untuk menutup rekening income summary adalah... 

a. Income summary (K) dan modal (D) Rp10.500  

b. Income summary (K) dan modal (D) Rp11.000  

c. Income summary (D) dan modal (K) Rp10.500  

d. Income summary (D) dan modal (K) Rp11.000  

 

28. Setelah semua jurnal penutup diposting ke buku besar, maka seluruh akun nominal akan 

bersaldo nol, yang termasuk kelompok akun nominal adalah : 

a.  Un-earned revenue 

b.  Revenue  

c.  Prepaid insurance 

d. Supplies. 

 

29. Bila persediaan barang dagangan pada akhir tahun dilaporkan lebih tinggi (overstated) sebesar  

Rp 80.000, maka kesalahan ini akan mengakibatkan : 

a.  harga pokok penjualan dilaporkan lebih tinggi sebesar Rp 80.000 

b.  laba kotor tahun itu dilaporkan terlalu rendah sebesar Rp 80.000 

c.  Persediaan barang dagang siap untuk dijual terlalu tinggi Rp 80.000 

d. laba bersih tahun itu dilaporkan terlalu tinggi sebesar  Rp 80.000 

 

30. Dalam penyusunan rekonsiliasi bank, cek beredar (outstanding checks) diperlakukan sebagai : 

a. Penambah saldo kas menurut catatan bank 

b. Penambah saldo kas menurut catatan perusahaan 

c. Pengurang saldo kas menurut catatan bank  

d. Pengurang saldo kas menurut catatan perusahaan 
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