
 

Soal  Course Review Horay 

1. Bapak akuntansi adalah…. 

2. Akuntansi adalah sebuah seni merupakan pengertian akuntansi menurut… 

3. Akuntansi adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian 

informasi ekonomi dikemukakan oleh…. 

4. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah… 

5. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan merupakan… 

6. Salah satu kualitas informasi yang mengharapkan pemakai memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang aktivitas ekonomi adalah… 

7. Kualitas informasi yang tidak boleh menyajikan informasi yang menguntungkan 

beberapa pihak adalah… 

8. Kualitas informasi yang informasi dalam laporan keuangannya harus lengkap dalam 

batasan materialitas dan biaya adalah… 

9. Pemakai informasi yang membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah membeli atau menjual investasi disebut… 

10. Pemakai informasi yang membutuhkan informasi keuangan untuk memutuskan 

meminjamkan uang disebut… 

11. Pemakai informasi yang berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan disebut… 

12. Pemakai informasi yang membutuhkan informasi untuk menngatur aktivitas 

perusahaan dan menetapkan kebijakan pajak adalah… 

13. Bidang akuntansi yang menyiapakan data historis dan taksiran dalam membantu 

pekerjaan manajemen sehari-hari dan merencanakan operasi perusahaan disebut… 

14. Bidang akuntansi yang meliputi pemeriksaan independent atas pekerjaan akuntansi 

yang menyeluruh disebut… 

15. Bidang akuntansi yang mempersiapkan pelaporan pembayaran ataupun pengembalian 

pajak disebut….. 

16. Bidang akuntansi yang melaksanakan pekerjaan pengembangan ilmu akuntansi pada 

waktu tertentu oleh seorang akuntan pendidik disebut…. 

17. Seorang akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas / independent disebut… 

18. Akuntan yang bekerja sebagai akuntan internal suatu perusahaan disebut…. 

19. Akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah disebut… 

20. Akuntan yang menjadi tenaga pengajar di berbagai lembaga pendidikan disebut… 

21. Etika akuntansi yang mengharapkan agar selalu mempertahankan sikap mental 

adalah… 

22. Etika akuntansi yang para anggota KAP tidak boleh memberikan penegasan bahwa 

laporan keuangan suatu perusahaan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum adalah…. 

23. Etika akuntansi yang tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak 

reputasi rekan seprofesi adalah…. 

24. Buku yang ditulis oleh Luca Pacioli yang berisi tentang pembukuan adalah…. 



25. Konsep yang menyatakan bahwa perusahaan akan beroperasi terus menerus sampai 

waktu yang tidak ditentukan adalah… 

26. Konsep yang mengakui pendapatan dan biaya pada saat ketika kas diterima atau 

dikeluarkan adalah… 

27. Konsep yang merupakan pengkaitan biaya dengan pendapatan adalah… 

28. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penentuan serta pengawasan biaya dalam 

suatu perusahaan adalah… 

 

 

Soal evaluasi 

1. Pengertian akuntansi sebagai sebuah seni dikemukakan oleh….. 

a. AAA 

b. AICPA 

c. IAI 

d. SAK 

e. BPPN 

2. Bentuk informasi yang dihasilkan akuntansi adalah….. 

a. Laporan kegiatan dunia usaha 

b. Perencanaan dunia usaha 

c. Laporan keuangan 

d. Peraturan dunia usaha 

e. Penilaian dunia usaha 

3. Pemakai informasi akuntansi menginginkan informasi akuntansi yang memungkinkan 

untuk memberikan pinjaman adalah….. 

a. Kreditor 

b. Pengusaha 

c. Manajer 

d. Pemerintah 

e. Perseroan 

4. Pelanggan/konsumen membutuhkan informasi sebagai…. 

a. Direktur perusahaan 

b. Komisaris perusahaan 

c. Harga produk perusahaan 

d. Kelangsungan hidup perusahaan 

e. Pemegang saham perusahaan 

5. Akuntansi yang menyiapkan laporan, pembayaran atau pengembalian pajak 

disebut…. 

a. Akuntansi keuangan 

b. Akuntansi manajemen 

c. Akuntansi anggaran 

d. Akuntansi pemerintahan 

e. Akuntansi perpajakan 

6. Syarat berkualitasnya informasi akuntansi akuntansi adalah sebagai berikut, 

kecuali…. 



a. Tidak dapat dipahami 

b. Relevan 

c. Keandalan 

d. Penyajian jujur 

e. Dapat dibandingkan 

7. Akuntan yang berprofesi sebagai auditor independent adalah….. 

a. Akuntan manajemen 

b. Akuntan pemerintah 

c. Akuntan public 

d. Akuntan BPK 

e. Akuntan pendidik 

8. Berikut ini adalah aturan etika akuntan yang termasuk standar umum, kecuali… 

a. Data relevan dan memadai 

b. Kepatuhan kepada standar 

c. Kompetensi professional 

d. Perencanaan dan supervisi 

e. Kecermatan dan keseksamaan 

9. Aturan etika yang mewajibkan anggota memelihara citra profesi akuntansi dengan 

menghindari perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi 

disebut…. 

a. Tanggungjawab kepada klien 

b. Tanggungjawab dan praktik lain 

c. Tanggungjawab kepada rekan seprofesi 

d. Tanggungjawab kepada rekan seprofesi 

e. Komunikasi antarakuntan 

f. Fee profesional 

10. Anggota KAP harus rela selalu menerapkan sikap mental independen. Hal ini 

merupakan aturan etika…. 

a. Integritas dan objektivitas 

b. Prinsip-prinsip akuntansi 

c. Informasi klien yang sempurna 

d. Indepedensi 

e. Ketaatan terhadap standar 

 


