
Biro Jasa SATRIA selama bulan Januari melakukan transaksi sebagai berikut: 

1 Jan Pemilik menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 dan peralatan senilai Rp750.000,00 

sebagai modal awal 

2 Jan Dibayar sewa ruko untuk usaha sebesar Rp175.000,00 selama 2 bulan 

3 Jan Dibeli kredit perlengkapan Rp250.000,00 

4 Jan Diterima pendapatan jasa Rp1.000.000,00 

5 Jan Dibayar beban iklan Rp125.000,00 

6 Jan Dibeli tambahan peralatan Rp250.000,00  baru dibayar Rp150.000,00 dan sisanya 

dibayar kemudian 

7 Jan Diselesaikan pekerjaan senilai Rp500.000,00 baru diterima Rp375.000,00 sisanya 

belum dibayar 

8 Jan  Dibayar sebagian utang Rp100.000,00 

9 Jan  Diambil uang untuk keperluan pribadi Rp75.000,00 

10 Jan Dibeli tunai perlengkapan Rp125.000,00 

11 Jan Dibayar bermacam-macam biaya Rp77.500,00 
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Soal Evaluasi  

1. Dalam suatu perusahaan, sumber pembelanjaan dapat dibedakan menjadi .... 

a. aktiva dan pasiva 

b. harta dan utang 

c. aktiva dan modal 

d. kewajiban dan utang 

e. kewajiban dan modal 

2. Salon Ayu membeli sebuah ruko (rumah toko) untuk usaha dengan harga 

Rp40.000.000,00. Harga ruko di pasaran Rp45.000.000,00; untuk tujuan asuransi ruko 

tersebut dinilai Rp35.000.000,00. Berdasarkan pembelian tersebut perusahaan mencatat 

nilai pembelian gedung sebesar ... 

a. Rp35.000.000,00 

b. Rp50.000.000,00 

c. Rp40.000.000,00 

d. Rp55.000.000,00 

e. Rp45.000.000,00 

3. Selama satu tahun, sebuah perusahaan memperoleh penghasilan bersih sebesar 

Rp60.000.000,00 dan beban yang terjadi Rp45.000.000,00. Selama tahun tersebut 

pemilik telah mengambil prive sebesar Rp20.000.000,00. Kesimpulannya .... 

a. kas bertambah Rp15.000.000,00 

b. laba bersih perusahaan Rp15.000.000,00 

c. menurunkan modal bersih Rp5.000.000,00 

d. rugi bersih perusahaan Rp5.000.000,00 

e. menambah modal bersih Rp5.000.000,00 

4. Pembelian perlengkapan senilai Rp800.000,00 dengan tunai akan mempunyai pengaruh 

terhadap persamaan akuntansi yaitu .... 

a. aktiva bertambah dan modal berkurang Rp800.000,00 

b. aktiva bertambah dan modal bertambah masing-masing Rp800.000,00 

c. aktiva berkurang dan kewajiban bertambah masing-masing Rp800.000,00 

d. aktiva bertambah dan kewajiban bertambah masing-masing Rp800.000,00 

e. jenis aktiva berkurang dan aktiva lain bertambah masing-masing Rp800.000,00 

5. Pelunasan utang atau kewajiban lainnya akan berpengaruh pada .... 

a. menambah aktiva dan mengurangi aktiva lainnya 

b. mengurangi aktiva dan menambah kewajiban 

c. menambah aktiva dan menambah kewajiban 

d. mengurangi aktiva dan mengurangi modal 

e. menambah aktiva dan menambah modal 

6. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

(1). Terjadi inflasi 

(2). Perekrutan pegawai baru 

(3). Membeli peralatan secara kredit 

(4). Terjadi bencana alam 

(5). Menyewakan mobil 



Kegiatan yang dicatat dalam laporan keuangan adalah .... 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 5 

c. 3 dan 5 

d. 4 dan 5 

e. 2 dan 5 

7. Pak Iwan mengambil dari kas sebesar Rp1.200.000,00 untuk penggunaan pribadi. 

Pencatatan transaksinya adalah .... 

a. kas berkurang Rp1.200.000,00 dan pengambilan pribadi berkurang Rp1.200.000,00 

b. kas berkurang Rp1.200.000,00 dan pengambilan pribadi bertambah Rp1.200.000,00 

c. kas berkurang Rp1.200.000,00 dan utang berkurang Rp1.200.000,00 

d. kas bertambah Rp1.200.000,00 dan utang berkurang Rp1.200.000,00 

e. kas bertambah Rp1.200.000,00 dan modal berkurang Rp1.200.000,00 

8. Ketika perusahaan jasa menerima pendapatan sebesar Rp30.000,00 akan memengaruhi 

terhadap persamaan akuntansi, yaitu .... 

a. aktiva bertambah, modal bertambah masing-masing Rp30.000,00 

b. aktiva berkurang, modal bertambah masing-masing Rp30.000,00 

c. aktiva bertambah, kewajiban bertambah masing-masing Rp30.000,00 

d. modal bertambah, kewajiban bertambah masing-masing Rp30.000,00 

e. suatu jenis aktiva berkurang, aktiva lain betambah masing-masing Rp30.000,00 

9. “Inas Salon” membeli peralatan salon sebesar Rp100.000,00. Transaksi tersebut akan 

memengaruhi aktiva berupa .... 

a. kas Rp100.000,00 

b. modal Rp100.000,00 

c. utang Rp100.000,00 

d. perlengkapan Rp100.000,00 

e. piutang Rp100.000,00 

10. Suatu perusahaan memiliki aktiva Rp150.000.000,00 dan kewajiban Rp70.000.000,00. 

Ekuitas pemiliknya adalah .... 

a. Rp 0,00 

b. Rp3.000.000,00 

c. Rp80.000.000,00 

d. Rp5.000.000,00 

e. Rp60.000.000,00 

11. Pembelian perlengkapan kantor (aktiva lainnya) secara kredit akan .... 

a. menambah aktiva dan menambah kewajiban 

b. manambah aktiva dan menambah ekuitas pemilik 

c. menambah satu jenis aktiva dan menambah aktiva lainnya 

d. menambah aktiva dan mengurangi kewajiban 

e. menambah aktiva dan mengurangi ekuitas pemilik 

12. Pelunasan utang (jenis kewajiban lainnya) akan .... 

a. menambah satu jenis aktiva dan mengurangi aktiva lainnya 

b. mengurangi aktiva dan mengurangi ekuitas pemilik 

c. mengurangi aktiva dan mengurangi kewajiban 



d. menambah aktiva dan menambah kewajiban 

e. mengurangi aktiva dan menambah kewajiban 

13. Pemberian jasa untuk seorang pelanggan atau klien dan menerima imbalan secara tunai 

akan .... 

a. menambah satu jenis aktiva dan mengurangi aktiva lainnya 

b. menambah aktiva dan menambah ekuitas pemilik 

c. mengurangi aktiva dan mengurangi kewajiban 

d. menambah aktiva dan menambah kewajiban 

e. menambah aktiva dan mengurangi kewajiban 

14. Akun di bawah ini yang termasuk aktiva tetap adalah ... 

a. asuransi dibayar di muka 

b. Peralatan 

c. utang hipotek 

d. piutang 

e. perlengkapan 

15. Akun-akun di bawah ini termasuk akun riil, kecuali .... 

a. akun aktiva 

b. akun kewajiban 

c. akun modal 

d. akun pendapatan 

e. akun pasiva 

16. Saldo normal akun perlengkapan adalah .... 

a. Debit 

b. Negatif 

c. Kredit 

d. bisa debit atau kredit 

e. nol 

17. Di bawah ini bukan termasuk akun nominal, yaitu .... 

a. beban gaji 

b. penjualan 

c. utang gaji 

d. beban sewa 

e. beban perlengkapan 

18. Rugi bersih suatu periode akan mengakibatkan .... 

a. penambahan terhadap modal 

b. pengurangan terhadap modal 

c. mengurangi kewajiban 

d. menambah kewajiban 

e. mengurangi harta 

19. Pembelian perlengkapan yang dilakukan secara kredit, pencatatannya adalah .... 

a. perlengkapan debit, kas kredit 

b. kas debit, utang dagang kredit 

c. kas kredit, perlengkapan debit 

d. perlengkapan debit, utang dagang kredit 



e. perlengkapan kredit, utang dagang debit 

20. Akun-akun di bawah ini tidak terdapat dalam buku besar suatu perusahaan, yaitu .... 

a. akun riil 

b. akun laba rugi 

c. akun neraca 

d. akun serba serbi 

e. akun nominal 



 


