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31. Dengan pendekatan transaksi untuk menetapkan laba, maka hal-hal mana dibawah ini
yang bukan berasal dari transaksi.
A. Penjualan barang jadi dengan kredit
B. Equipment ditukar dengan Inventory
C. Penyesuaian pada nilai persediaan berdasar lower or cost or market, bila market
lebih kecil dari cost
D. Membayar upah/gaji
32. Untuk tujuan accounting, istilah “operating cycle concept” ialah :
A. Menyebabkan pembedaan antara unsur-unsur current dan non current tergantung
pada apakah dapat dicairkan lagi menjadi uang dalam periode satu tahun.
B. Membenarkan beberapa aktiva digolongkan sebagai current meskipun masa dapat
dicairkannya lagi menjadi uang lebih dari satu tahun.
C. Mempengaruhi rugi-laba tapi tidak terhadap neraca.
D. Ketiganya salah
33. Dalam accounting tujuan penyusutan ialah:
A. Proses penilaian aktiva untuk membuat neraca
B. Hanya diterapkan pada aktiva berujud yang masa kegunaanya lebih dari satu tahun
c. Untuk menunjukkan penurunan harga pasar dari aktiva.
D.Merupakan

proses

akuntansi

yang

mengalokasikan

cost

dari

aktiva

yang

kegunaannya lebih dari satu tahun ke dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

34. Membebankan PPn dalam perhitungan rugi-laba dibenarkan oleh:
A. Conservation
B. Mathing
C. Relization
D. Objectivity.
35. Pengakuan revenue biasanya terjadi bila pertukaran (exchange) telah terjadi. Hal ini
dibenarkan oleh:
A. Consistency
B. Macting
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C. Realization
D. Conservatism
36.

Dalam laporan perubahan posisi keuangan, penyusutan diperlukan sebagai penyesuain
atas laba yang dilaporkan, karena punyusutan.
A. Sumber dana yang langsung diterima
B. Mengurangi laba yang dilaporkan tapi tak ada pengeluaran uang.
C. Menguragi laba dan ada dana masuk
D. Dana yang disediakan untuk mengganti fixed asset.

37.

Sepanjang hidupnya suatu entity, laporan keuagan yang disajikan sebenarnya tidak
dapat menunjukkan kebenaran yang “eksak” melainkan layak sesuai dengan prinsip
akuntansi dan mengandung taksiran-taksiran, namun hal ini dibenarkan oleh.
A. Objectivity
B. Periodicity
C. Conservatism
D. Matching

38.

Istilah cadangan dalam accounting yang tepat untuk menyatakan:
A. Hutang yang jumlahnya diketahui
B. Penyisihan dari laba yang diahan
C. Estimasi hutang
D. Valuation (contra) account

39.

Penyusutan dipercepat, alasan teoritis yang paling baik mendukungnya ialah:
A. Aktiva lebih

efsien

dalam tahun-tahun

pertama dan

selama periode itu,

menghasilkan lebih banyak revenue.
B. Alokasi dibuat sedemikian rupa agar laba konstan
C. Biaya perbaikan & pemeliharaan akan meningkat, sehingga penyusutan harus
menurun.
D. Penyusutan dipercepat menyediakan penggantian yang lebih mudah sebab adanya
nilai waktu atas uang.
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40. Bila dalam business combination, aktiva tetap yang diperolah ditukar dengan saham,
maka dasar penilain atas akiva tetap tersebut yang tepat ialah:
A. Historical cost
B. Book Value
C. Fair market value
D. Cara lainnya.
41. Jenis accounting change

mana yang selalu harus diperhitungkan baik untuk saat

sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang.
A. Perubahan dalam prinsip akuntansi
B. Perubahan dalam estimasi akuntansi
C. Koreksi suatu kesalahan
D. Ketiganya benar
42. Perbahan metode penilaian persediaan dari FIFO ke LIFO, termasuk dalam jenis
perubahan:
A. Perubahan estimasi akuntansi
B. Perubahan prinsip akuntansi
C. Koreksi kesalahan
D. Perubahan lainnya yang tak disebut
43. Suatu aktva tetap ditaksir berumur 20 th dan dihapuskan berdasar metode garis lurus
tanpa nilai residu. Setelah digunakan 5 tahun, ternyata diperkirakan umur tinggal 10
tahun lagi dan tanpa nilai residu. Tindakan accounting apa yang perlu dilakukan.
A. Membuat “a prior period rajusment” dan merubah menjadi penyusutan dipercepat
B. Mengestimasikan akibat dari perubahan tersebut terhadap laba bersih tiap
tahunnya dan tetap menggunakan penyusutan seperti semula.
c. Merevisi penyusutan per tahunnya yang akan datang yaitu sebesar nilai buku dibagi
dengan sisa umur.
D. Merivisi penyusutan per tahunnya yang akan datang yaitu original cost dibagi total
umur yang baru.
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44.

Perubahan dalam estimasi akuntansi mempunyai karakteristik:
A. Biasanya tidak perlu diungkapkan.
B. Tak punya pengaruh terhadap laporan keuanan periode yang lalu.
C. Harus dilaporkan melalui restatement dari laporan keuangan periode sebelumnya.
D. Dibuat supplemen atas perubahan-perubahan yang berpengaruh pada laporan tahun
yang lalu.

45. PT.A menjual tanah kepada PT.B. PT.B membayar kepada PT.A uang tunai Rp.20 juta,
dan wesel bayar tanpa bunga Rp.80 juta, sedang fair market value dari tanah tersebut
Rp. 90 juta. Berapa PT.A harus menilai wesel tersebut.
A. Rp. 90 juta
B. Rp. 80 juta
C. Rp. 70 juta
D. Rp. 100 juta.
46. PT.ABC menukarkan Inventory dengan cost Rp.8 juta dan biasanya harga jual Rp.12
juta dengan sebuah truck yang baru dengan harga pasarannya Rp.13 juta dalam
PT.Abc, truck tersebut harus dicatat dengan harga berapa:
A. Rp. 8 juta
B. Rp. 8,667 juta
C. Rp. 12 juta
D. Rp. 13 juta
47.

Kapan sutau contigency dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan:
A.Ada

kepastian

bahwa

tersedia

dana

untuk

menyelesaikan

jumlah

yang

diperselisihkan.
B. Adanya claim yang menunggu keputusan pengadilan
C. Jumlah kerugian dapat diestimasikan secara rasional dan kejadianya sebelum
disusun laporan keuangan, bahwa ada kerugian atas kekayaan atau kewajiban timbul.
D. Ada kejadian yang merugikan kekayaan atau menimbulkan kewajiban meskipun
jumlahnya belum dapat diestimasikan secara rasional.
48.

Bil ada suatu “Gain Contigency”, bagaimana perlakuan accountingnya yang tepat:
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A. Suatu jumlah diaccrualkan
B. Disajikan sebagai pendapatan yang ditangguhkan
C. Disajikan sebagai suatu piutang dengan penjelasan tambahan tentang hakekat
transaksi yang bersangkutan.
D. Hanya disajikan sebagai suatu disclosure.
49.

Bagaimana accounting treatment atas rugi-laba selish kurs valuta asing:
A. Disajikan sebagai pendapatan lain-lain atau beban lain-lain dalam periode
perubahan kurs.
B. Disajikan sebagai rugi-laba luar biasa dalam periode perubahan kurs.
C. Sebagai pos yang ditangguhkan dalam neraca
D. Sebagai pendapatan lain-lain bila laba dan sebagai beban yang ditangguhkan bila
rugi.

50. Bila PT.ABC mempunyai anak perusahaan diluar negeri, kemudian akan merupiahkan
fixed assetnya, digunakan kurs mana:
A. Kurs pada saat merupiahkan.
B. Kurs rata-rata selama setahun
C. Kurs pada saat perolehan fixed assetnya
D. Kurs rata-rata selama umurya fixed assets yang bersangkuan.
51. Bila sejumlah inventory nilainya turun dibawah original cost, tapi market value lebih
besar dari pada net realizable value , maka penilaian atas inventory

tersebut

ialah:
A. Net realizable value
B. Original Cost
C. Market value
C. Ne realizable value dikurangi normal profit margin
52.

Obyektivity principles dapat direalisasikan bila:
A. Transaski terjadi dalam pasar yang terbuka (luas) dan bebas antara penjual dan
pembeli.
B. Mengikuti tujuan perusahaan
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C. Jumlah uang dalam transasksi segera dicatat
D. Pendapatan dan biaya dialokasikan dengan cara yang rasional dan sistimatis
PETUNJUK
Soal nomor 53 s/d nomor 56 terdiri dari 3 bagian :
PERNYATAN, kata SEBAB dan ALASAN yang disusun berurutan. Pilihlah:
A : Bila pernyaaan betul, alasan betul dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat.
B : Billa pernyataan betul, alasan betul dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab
akibat
C. : Bila pernyataan betul, dan alasan salah
D : Bila pernyataan salah dan alasan betul
E : Bila baik pernyataan maupun alasan, keduanya salah.
53. Pengertian teori yang dinyatakan sebagai satu perangkat prinsip-prinsip yang hipotesis,
konsepsional & pragmatis yang koheren, yang membentuk kerangka acuan umum
untuk lapangan penelitian, dapat diterapkan dalam istilah “Teori Akuntansi”
SEBAB
Didalam teori akuntansi terdapat postulat maupun asumsi-asumsi yang digali dari
kehidupan politik, ekonomi, sosial & hukum yang dipergunakan untuk membentuk
aturan umum maupun aturan khusus bagi pengembangan praktek akuntansi, menilai
praktek akuntansi dan menerangkan praktek akuntansi.
54. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh berdasar metode keilmuan yaitu yang pada
dasarnya sesuai dengan kebenaran yang telah ada sebelumnya dan sesuai dengan
kejadian-kejadian empiris. Teori akuntansipun dapat diklasifikasikan sebagai ilmu.
SEBAB
Aturan umum dan aturan khusus tentang akuntansi yang dibangun oleh teori
akuntansi didasarkan pada konsep-konsep dasar yang bersumber dari kehidupan
politik, ekonomi, sosial & hukum dan secara empiris diterapkan karena kegunaannya
untuk kehidupan tersebut.
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55. Salah satu cara mengklasifikasikan teori akuntansi ialah untuk membentuk kerangka
acuan yang berguna menurut tingkat prediksinya ialah membagi teori akuntansi
menjadi tiga tingkatan teori yaitu, syntactical theory, semantical theory, dan
behavioral theory.
SEBAB
Untuk menyederhanakan kejadian-kejadian yang kompleks dari dunia yang diamati
perlu diabstraksikan dan digunakan lambang atau simbol-simbol dalam membentuk
suatu teori.
56. Hasil penelitian Paul Grady merupakan ungkapan-ungkapan tentang pemikiran prakek
akuntansi yang dapat diterima secara umum dan tidak ada yang dapat dikatakan
sebagai suatu teori dari praktek yang ada.
SEBAB
Kekurangan dalam hal adanya hubungan yang diperlukan antara premise dan
pernyataannya (kesimpulannya)

Sumber:File Intern

*********************
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