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Manakah dibawah ini pernyataan yang tepat mengenai manfaat informasi akuntansi manajemen?
A. Ditujukan untuk pengambilan keputusan internal manajemen
B. Informasi tersebut didasari oleh aturan-aturan
C. Ditujukan untuk para pemegang saham
D. Memberikan informasi kepada kreditur dan investor

A
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Dalam rangka membuat keputusan, apa saja yang manajer perlu tahu?
A. Biaya aktual
B. Dianggarkan biaya
C. Jawaban A dan B benar
D. Jawaban A dan B salah

C
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Manakah dari pernyataan ini yang tidak tepat?
A. Ada hubungan sebab-akibat antara cost driver dengan jumlah biaya
B. Fix cost memiliki cost driver dalam jangka pendek
C. Dalam jangka panjang semua biaya memiliki cost driver
D. Volume produksi merupakan cost driver bagi biaya produksi-langsung

B
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Manakah dibawah ini formula yang tepat untuk harga pokok penjualan pada entitas manufaktur?
A. Saldo awal persediaan dalam proses + harga pokok produksi - saldo akhir persediaan dalam proses
B. Saldo awal persediaan dalam proses + harga pokok produksi + saldo akhir persediaan dalam proses
C. Harga pokok produksi – saldo awal barang jadi – saldo akhir barang jadi
D. Harga pokok produksi + Saldo awal barang jadi – saldo akhir barang jadi

D

5

Biaya pesanan hanya dapat digunakan oleh?
A. Perusahaan jasa
B. Perusahaan merchandising
C. Perusahaan manufaktur
D. Semua jawaban benar

D
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Apakah yang dimaksud biaya konversi?
A. Mencakup semua faktor produksi
B. Termasuk tenaga kerja langsung dan overhead
C. Dalam proses penetapan biaya biasanya dianggap akan ditambahkan secara merata di seluruh proses
produksi
D. Jawaban B dan C benar

D
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Jenis biaya apakah yang merupakan hasil dari suatu peristiwa yang menghasilkan lebih dari satu produk
atau layanan secara bersamaan?
A. Byproduct cost
B. Joint cost
C. Main cost
D. Separable cost

B
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Bagaimana perlakuan yang tepat atas biaya by product?
A. Biaya by product selalu dialokasikan joint cost tanpa melihat materialitasnya
B. Biaya by product tidak dialokasikan Joint Production Costs jika nilainya tidak material
C. Biaya by product dialokasikan joint cost jika pendapatannya mengurangi total biaya
D. Biaya by product tidak dialokasikan joint cost jika pendapatannya diakui secara terpisah

B
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Apakah contoh biaya overhead produksi dalam sebuah pabrik manufaktur mobil yang paling mungkin?
A. Biaya tenaga kerja dari departemen lukisan
B. Biaya bahan tidak langsung seperti pelumas
C. Komisi penjualan
D. Biaya kemudi

B
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Apakah item yang diperdebatkan dimana beberapa perusahaan termasuk sebagai tenaga kerja manufaktur
langsung?
A. Tunjangan
B. Membayar liburan
C. Waktu pelatihan
D. Semua jawaban benar

D
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Apakah fokus sistem ABC?
A. Keputusan jangka panjang
B. Keputusan jangka pendek
C. Keputusan membuat atau membeli
D. Keputusan harga khusus

A
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Manakah dari pernyataan berikut yang tepat mengenai peranan Akuntansi Manajemen?
A. Membantu perusahaan untuk mengestimasi beberapa pendapatan dan biaya di masa depan atau
pengukuran lainnya untuk memperkirakan hasil dari aktivitas yang akan terjadi
B. Membantu perusahaan menyediakan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan
C. Menyajikan informasi masa lalu yang andal dan terpercaya
D. Menyediakan informasi yang secara umum hanya tersedia secara triwulan atau tahunan

A
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Manakah dari biaya dibawah ini yang termasuk dalam biaya persediaan jika menggunakan variable
costing?
A. Direct Manufacturing Cost
B. Variable Marketing Cost
C. Fixed Manufacturing Cost
D. A dan B benar

A
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Analisis biaya-volume-profit mengasumsikan semua hal berikut, kecuali
A. Semua biaya adalah variabel atau tetap
B. Unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual
C. Total biaya variabel selalu sama selama rentang waktu tertentu
D. Total biaya tetap selalu sama selama rentang waktu tertentu
Siapakah yang harus memahami dan mendukung anggaran untuk mendapatkan manfaat dari anggaran?
A. Manajemen senior
B. Manajemen menengah
C. Karyawan
D. Semua jawaban benar

C
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Analisis varians harus digunakan untuk?
A. Memahami mengapa varians timbul
B. Sebagai satu-satunya sumber informasi bagi evaluasi kinerja
C. Menghukum karyawan yang tidak memenuhi standar
D. Mendorong karyawan untuk fokus pada memenuhi standar

A
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Cara terbaik untuk menghindari kesalahan identifikasi biaya yang relevan adalah fokus pada?
A. Biaya masa depan diharapkan yang berbeda di antara alternatif
B. Biaya historis
C. Biaya tetap per unit
D. Total biaya unit

A
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Berikut ini merupakan jenis responsibility centers, kecuali
A. Biaya
B. Pendapatan
C. Pelanggan
D. Investasi

C
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Balanced Scorecard dikatakan “seimbang” karena hal ini mengukur … ?
A. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang
B. Tujuan financial dan nonfinancial
C. Tujuan internal dan eksternal
D. Semua jawaban benar

D
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Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau biaya yang timbul sebagai akibat produksi produk dengan
kualitas rendah, merupakan definisi dari?
A. Biaya kualitas
B. Biaya penilaian
C. Biaya pencegahan
D. Biaya kesalahan internal

A
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Apa peran CFO pada manajemen keuangan?
A. Meningkatkan nilai dari pemegang saham
B. Meningkatkan gaji pegawai
C. Mengatur alur operasional perusahaan
D. Mengatur pelaksanaan rapat umum pemegang saham

A
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Apa istilah jika nilai uang yang terima sekarang lebih rendah daripada nilai nominal yang akan diterima di
masa yang akan datang?
A. Credit
B. Corting
C. Discount
D. Premium

C
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Jika diketahui bahwa rasio lancar perusahaan adalah 1, berarti perusahaan menjalankan kebijakan
manajemen modal kerja
A. Agresif
B. Berimbang
C. Konservatif
D. Degresif

B
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Suatu prososal anggaran modal membutuhkan pengeluaran awal sebesar Rp 400 juta dan diperkirakan
akan menghasilkan arus kas setiap tahun selama 5 tahun masing-masing Rp 120 juta, Rp 150 juta, Rp 160
juta, Rp 200 juta dan Rp 120 juta. Payback period dari usulan tersebut adalah
A. 2 tahun
B. 2 tahun 8 bulan
C. 2 tahun 10 bulan
D. 3 tahun

C
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Jika seorang investor menghendaki investasi yang akan menghasilkan arus kas yang stabil selama periode
waktu tertentu, maka investasi aset keuangan yang paling tepat adalah pada
A. Saham
B. Obligasi
C. Option
D. Forward

B
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Tipe risiko apa yang dihitung oleh standar deviasi?
A. Total
B. Unsystematic
C. Ekonomi
D. Diversifiable

A
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Jika perdagangan saham dilakukan pada ex-dividend date, maka dividend akan menjadi hak dari
A. Pembeli
B. Penjual
C. Dibagi antara pembeli dengan penjual
D. Bukan hak pembeli maupun penjual

B
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Dalam kegiatan operasinya, bank harus mencegah terjadinya gagal bayar (default) atas pembiayaan yang
diberikan. Dalam hal ini risiko yang dihadapi bank adalah
A. Risiko tingkat bunga
B. Risiko pasar
C. Risiko kredit
D. Kurs valuta asing

C
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Perusahaan yang membeli bahan bakunya secara import menggunakan mata uang USD menghadapi risiko
ketidakpastian harga bahan baku akibat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD. Perussahaan dapat
melakukan hedging atas risiko tersebut melalui transaksi sebagai berikut, kecuali
A. Transaksi forward komoditas
B. Transaksi forward valuta asing
C. Membeli call option atas valuta asing
D. Transaksi swap

D
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Institusi keuangan yang dapat membuka tabungan dalam bentuk rekening giro adalah
A. Bank Perkreditan Rakyat
B. Bank Umum
C. Bank Investasi
D. Lembaga Pembiayaan

B
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Bidang Akuntansi yang mempelajari tentang bagaimana transaksi dicatat, diposting termasuk bagaimana
desain dari formulir sehingga memenuhi pengendalian internal yang baik adalah:
A. Sistem informasi akuntansi
B. Sistem informasi manajemen
C. Sistem pengambilan keputusan
D. Sistem kepakaran

A

32

Contoh program akuntansi komputer adalah
A. MYOB, PeachTree, dan MS Excel
B. DacEasy Accounting, SPSS, dan MS Excel
C. MYOB, PeachTree, dan Zahir
D. Corel Draw, MYOB, dan Accurate

C

33

Jaringan area lokal dan area luas yang saling terhubung disebut
A. Inter-networks
B. Intra-networks
C. Neural Networks
D. Virtual Networks

A
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Siapa yang harus menandatangani cek?
A. Bagian Pembelian
B. Bagian Utang
C. Kepala Bagian Keuangan
D. Direktur

C
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Keuntungan diselenggarakannya basis data adalah
A. Data menjadi konsisten
B. Redundansi data menjadi sangat berkurang
C. Pengolahan data menjadi cepat
D. Jawaban A, B, C benar

D
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Disebut apakah penjelasan grafis dari urutan operasi logis yang komputer lakukan?
A. Diagram aliran data
B. Flowchart dokumen
C. Flowchart sistem
D. Flowchart program

D
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Perancangan basis data, perancangan dokumen, dan pembuatan program komputer dikerjakan pada tahap
A. Operasional
B. Implementasi
C. Analisis
D. Disain

D
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Salah satu ciri kode yang baik adalah
A. Memiliki jumlah digit yang sama
B. Terdiri atas huruf dan angka
C. Mudah diingat-ingat
D. Bersifat urut

A
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Program komputer berikut ini dapat digunakan untuk menggambar diagram Gantt
A. MS Access
B. MS Excel
C. MS Outlook
D. MS FrontPage

B

40

Keuntungan utama dari sistem ERP adalah
A. Program-data yang ketergantungan
B. Data redundansi
C. Memperbarui data yang terpisah untuk fungsi yang berbeda
D. Sentralisasi data

D
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Manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak benar tentang klasifikasi biaya langsung maupun tidak
langsung?
A. Biaya tidak langsung selalu ditelusuri
B. Biaya tidak langsung selalu dialokasikan
C. Rancangan operasional mempengaruhi klasifikasi langsung / tidak langsung
D. Klasifikasi langsung / tidak langsung tergantung pada pilihan objek biaya

A
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Berikut merupakan beberapan informasi PT MN:
Unit yang diproduksi 30.000 unit.
Biaya produksi Rp 1.800 juta.
Unit yang terjual 29.000 unit dengan harga jual Rp 90.000 per unit.
Saldo awal persediaan Rp 0.
Maka berapakah nilai harga pokok produksi per unitnya ?
A. Rp 90.000
B. Rp 85.000
C. Rp 60.000
D. Rp 55.000

C
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Manakah yang termasuk karakteristik biaya pesanan?
A. Hanya dapat digunakan dalam produksi
B. Mencatat aliran biaya untuk setiap pelanggan
C. Mengalokasikan jumlah biaya yang sama untuk setiap unit yang dibuat selama jangka waktu tertentu
D. Umumnya digunakan ketika masing-masing unit output identik

B
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Kapankah laba usaha dapat berbeda secara materi antara hasil untuk metode FIFO dan metode rata-rata
tertimbang?
A. Bahan langsung atau biaya konversi per unit bervariasi secara signifikan dari waktu ke waktu
B. Tingkat persediaan fisik work in process yang relatif besar untuk jumlah total unit yang ditransfer keluar
C. Jawaban A dan B salah
D. Jawaban A dan B benar

D
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Mengapa FIFO yang "murni" jarang ditemui dalam biaya proses?
A. FIFO biasanya diterapkan dalam suatu departemen untuk menghitung biaya unit yang ditransfer
B. Unit yang ditransfer ke departemen selama jangka waktu tertentu biasanya dilakukan dengan biaya unit
rata-rata tunggal
C. Biaya pelacakan pada dasar FIFO "murni" sangat sulit
D. Semua jawaban benar

D
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Disebut sebagai apakah unit produksi yang tidak dapat diterima dibuang atau dijual untuk harga yang lebih
rendah?
A. Unit rework
B. Spoilage
C. Scrap
D. Unit yang rusak

B
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Manakah dari pernyataan berikut yang benar dalam hal hubungan sebab-akibat antara biaya bersama yang
dialokasikan dan produk individu?
A. Nilai produk individu yang tinggi menghasilkan tingkat biaya bersama yang tinggi
B. Nilai produk individu yang rendah menghasilkan tingkat biaya bersama yang rendah
C. Nilai produk individu yang tinggi menghasilkan tingkat biaya bersama yang rendah
D. Tidak ada hubungan sebab-akibat

D
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Manakah dari berikut ini adalah pernyataan palsu tentang memo dan produk?
A. Produk sampingan dan scrap dapat dijual
B. Produk sampingan memiliki nilai penjualan yang lebih tinggi daripada scrap
C. Produk sampingan dan scrap adalah alasan utama bahwa manajemen melakukan proses bersama
D. Scrap dan produk sampingan merupakan output yang tidak disengaja dari proses bersama

C
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Apakah yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dari perusahaan jasa?
A. Hanya biaya periode
B. Hanya biaya persediaan
C. Biaya periode dan persediaan
D. Biaya periode dan persediaan tapi pada waktu yang berbeda; pelaporan bervariasi

A
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Dalam sistem klasifikasi biaya yang digunakan oleh perusahaan manufaktur, total biaya manufaktur akan
mencakup semua hal berikut, kecuali
A. Biaya bahan langsung dan biaya konversi
B. Biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja manufaktur langsung, dan biaya overhead produksi
C. Biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja manufaktur tidak langsung, dan biaya overhead
produksi
D. Biaya utama dan biaya overhead produksi

C
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Meliputi apakah biaya tetap overhead?
A. Biaya komisi penjualan
B. Pajak properti yang dibayarkan pada fasilitas pabrik
C. Biaya energi
D. Bahan tidak langsung

B
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Dalam analisis CVP, apakah yang akan terjadi jika berfokus pada target laba bersih daripada pendapatan
operasional?
A. Akan meningkatkan titik impas
B. Akan menurunkan titik impas
C. Tidak akan mengubah titik impas
D. Tidak memungkinkan perhitungan titik impas

C
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Apakah keterbatasan membandingkan kinerja perusahaan terhadap hasil aktual tahun lalu?
A. Itu termasuk penyesuaian untuk kondisi masa depan
B. Umpan balik tidak lagi memungkinkan
C. Hasil masa lalu dapat berisi inefisiensi dari tahun lalu
D. Periode waktu penganggaran diatur pada satu tahun

C
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Varians yang harus diselidiki oleh manajemen meliputi?
A. Hanya varians yang tidak menguntungkan
B. Hanya varians yang menguntungkan
C. Semua varians, baik yang menguntungkan dan tidak menguntungkan
D. Varians yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dianggap signifikan dalam jumlah bagi
perusahaan

D
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Banyaknya pengaduan dari pelanggan merupakan salah satu contoh pengukuran balanced scorecard … ?
A. Perspektive internal business process
B. Customer Perspektive
C. Learning and Growth Perspective
D. Financial Perspective

B
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Membuat desain Sistem Activity Based Costing memerlukan:
A. Proses penawaran pesanan seharusnya didesain ulang
B. Adanya hubungan sebab-akibat antara sumber biaya dan aktivitas itu sendiri
C. Terjadi adjustment terhadap produk mix
D. Jawaban B dan C benar

B
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Yang tidak termasuk responsibility centre adalah
A. Revenue Centre
B. Investment Centre
C. Expense Centre
D. Profit Centre

C
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Manakah dari pernyataan berikut ini yang bukan berkaitan dengan asumsi yang dipergunakan untuk breakeven point single produk?
A. Asumsikan bahwa fungsi pendapatan dan biaya berbentuk garis lurus
B. Asumsikan bahwa unit yang terjual diketahui
C. Asumsikan bahwa sales mix diketahui
D. Asumsikan bahwa harga jual dan biaya per unit diketahui

A
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Inspection dan Product Acceptance adalah contoh dari kategori Quality Cost, yaitu
A. Prevention Cost
B. Appraisal Cost
C. Internal Failure Cost
D. External Failure Cost

B
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PT Mina berencana untuk menutup salah satu divisi-nya yang memiliki kontribusi untuk biaya produksi tidak
langsung sebesar Rp20.000.000. Biaya produksi tidak langsung yang dialokasikan ke divisi tersebut adalah
Rp50.000.000. Jika divisi tersebut ditutup, maka biaya produksi tidak langsung sebesar Rp5.000.000 tidak
bisa dieliminasikan. Bagaimana pengaruh penutupan divisi tersebut terhadap laba perusahaan sebelum
pajak?
A. Rp5.000.000
B. Rp20.000.000
C. Rp25.000.000
D. Rp30.000.000

C
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Jika diketahui debt ratio perusahaan PT SM Retail adalah lebih dari 1. Informasi apa yang dapat diambil?
A. Utang perusahan harus ditambah untuk dapat meningkatkan tingkat penjualan
B. Risiko keuangan perusahaan tergolong besar
C. Komposisi modal perusahaan lebih kecil daripada utang perusahaan
D. Aset perusahaan cukup untuk membayar semua utang perusahaan

B
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Berikut ini, yang termasuk dalam komponen sumber pendanaan spontan (sponetaneous financing) adalah
A. Hutang usaha
B. Hutang bank
C. Hutang obligasi
D. Laba ditahan

A
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Selembar saham dalam dua tahun yang akan datang diprediksi akan membayar dividen masing-masing
sebesar Rp 20 dan Rp 25 per lembar. Adapun harga saham tersebut pada dua tahun yang akan datang
diperdagangkan sebesar Rp 1.200 per lembar. Jika imbal hasil yang disyaratkan investor atas saham ini
adalah 22%, maka nilai wajar saham pada saat ini adalah
A. Rp 867
B. Rp 839
C. Rp 836
D. Rp 694

B
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Obligasi premium akan terjadi jika
A. Tingkat bunga kupon < YTM
B. Tingkat bunga kupon = YTM
C. Tingkat bunga kupon >YTM
D. Pembayaan bunga kupon dilakukan > 1 kali setahun

C
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Ketika pasar modal sedang mengalami bearish, perusahaan mengambil kebijakan dalam rangka
mengurangi biaya modal yang dihadapi. Kebijakan yang paling tepat dalam situasi tersebut adalah
A. Melakukan stock repurchase
B. Menerbitkan right issue
C. Menerbitkan obligasi
D. Mengeksekusi opsi call pada callable bond

A
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Anda telah menghitung keuntungan dari sebuah proyek dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas
bersih di masa depan. Manakah dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang dapat meningkatkan arus
kas bersih proyek di masa depan?
A. Turunnya suku bunga diskonto (discount rate)
B. Periode arus kas bersih di masa depan bertambah tapi nilai keseluruhan arus kas bersih tetap
C. Naiknya suku bunga diskonto
D. Jawaban B dan C benar

A
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Nilai perusahaan akan meningkat jika ................... juga meningkat.
A. Risiko sistematis
B. Risiko non sistematis
C. Arus kas masuk bersih
D. Tingat suku bunga diskonto (discount rate)

A
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Zero coupon bonds bukanlah obligasi yang bersifat:
A. Pure discount bonds
B. Hanya membayar terminal value saja
C. Hanya membayar pokoknya saja di akhir waktu jatuh temponya
D. Semua benar
PT ABC ingin menginvestasikan dana yang dimiliki pada saham A dan saham B. Tingkat pengembalian
saham A sebesar 12% sedangkan saham B memberikan tingkat pengembalian sebesar 18%. Jika PT ABC
menginginkan tingkat pengembalian portfolio sebesar 16%, berapakah proporsi dana yang ditanamkan
pada saham A dan Saham B?
A. 0.67 : 0.33
B. 0.33 : 0.67
C. 0.50 : 0.50
D. 0.80 : 0.20

C

70

Manakah yang merupakan instrukam pasar uang?
A. Obligasi
B. Wesel
C. Warrant
D. Opsi saham

D
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Apa yang disebut dengan prosedur?
A. Serangkaian langkah-langkah baku untuk menangani suatu transaksi
B. Kegiatan untuk mencatat data transaksi ke dalam dokumen akuntansi
C. Berbagai pekerjaan yang di sebuah departemen yang dipimpin oleh seorang manajer
D. Berbagai peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan

A
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Manakah yang bukan tanggung jawab dari Database Administrator?
A. Untuk mengembangkan dan mempertahankan Data Dictionary
B. Untuk menerapkan kontrol keamanan
C. Untuk merancang program aplikasi
D. Untuk merancang subskema

C
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Komponen sistem yang dijalankan agar sistem dapat berfungsi dengan baik adalah
A. Pengendalian eksternal
B. Penerapan komputerisasi
C. Pengendalian internal
D. Pelatihan terhadap para pengguna komputer

C
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Manakah yang merupakan bagian dari peran dewan dalam melindungi ancaman privasi?
A. Membangun kerangka privasi
B. Mengidentifikasi informasi yang dikumpulkan oleh organisasi yang dianggap pribadi
C. Mengidentifikasi metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi
D. Menentukan apakah penggunaan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penggunaannya
dan hukum

A
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Berikut ini adalah tiga komponen utama dalam perencanaan IT perusahaan, kecuali
A. Pengembangan strategis
B. Manajemen sumber daya
C. Arsitektur teknologi
D. System developer

D
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Ketika merancang DFD atau flowchart, bagaimanakah aturan yang baik untuk diikuti?
A. Berjalan dari kiri ke kanan
B. Berjalan dari atas ke bawah
C. Berjalan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah
D. Untuk mengidentifikasi prosedur pengecualian dengan menggunakan persegi panjang

C
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Semua aktivitas yang terlibat di dalam menerima dan memproses order pelanggan disebut proses
A. Entri order penjualan
B. Siklus penjualan
C. Siklus pendapatan
D. Entri order pendapatan

A
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Dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan gaji perjam kerja karyawan di pabrik adalah
A. Job Order Cost Sheet
B. Production Report
C. Time Sheet
D. Maintenance Report

C

79

Untuk mencegah terjadinya kolusi, caranya adalah
A. Karyawan harus digaji yang tinggi
B. Dengan diterapkannya pengawasan yang ketat
C. Memisahkan karyawan secara fisik, sehingga mereka tidak saling bertemu
D. Kolusi sulit dicegah, sehingga tidak ada pengawasan yang dapat menjamin tidak terjadi kolusi

D
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Untuk tujuan pengendalian, berikut ini harus terpisah dari fungsi operasi komputer secara terorganisasir?
A. Konversi data
B. Pengawasan pesan tampilan layar
C. Pengembangan sistem
D. Perawatan kecil sesuai jadwal

C

81

PT CCC memproduksi katup yang unik, dan memiliki kapasitas untuk memproduksi 50.000 katup per tahun.
Saat ini XIAN menghasilkan 40.000 katup dan berpikir untuk meningkatkan produksi menjadi 45.000 katup
pada tahun depan. Apa perilaku kemungkinan besar dari total biaya produksi dan biaya produksi satuan
diberikan perubahan ini?
A. Jumlah biaya produksi akan meningkat dan biaya produksi per unit akan tetap sama
B. Jumlah biaya produksi akan meningkat dan biaya produksi per unit akan menurun
C. Jumlah biaya produksi akan tetap sama dan biaya produksi per unit akan tetap sama
D. Jumlah biaya produksi akan tetap sama dan biaya produksi per unit akan menurun

B
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Diberikan informasi sebagai berikut: barang jadi awal Rp 90.000; barang jadi akhir Rp 77.000; harga pokok
penjualan Rp 270.000; pendapatan penjualan Rp 500.000; beban usaha Rp 155.000. Berapakah laba
bersih?
A. Rp 75.000
B. Rp 112.000
C. Rp 62.000
D. Rp 230.000

A
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PT AAA memproduksi peralatan video digital. Untuk setiap unit digunakan bahan langsung Rp 2.950 dan
ada Rp 2.000 tenaga kerja manufaktur langsung dengan Rp 20 per jam. Overhead produksi diterapkan
pada Rp 35 per jam tenaga kerja manufaktur langsung. Berapakah biaya setiap unitnya?
A. Rp 4.950
B. Rp 9.950
C. Rp 8.450
D. Rp 11.950

C
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PT AB Manufaktur memproduksi pipa besi, memiliki kapasitas produksi 50.000 pipa tiap tahunnya. Saat ini
PT AB memproduksi 40.000 pipa dan berencana untuk meningkatkan produksi menjadi 45.000 pipa pada
tahun depan. Bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi total biaya produksi dan biaya produksi
satuan?
A. Total biaya produksi akan meningkat dan biaya produksi satuan akan sama
B. Total biaya produksi akan meningkat dan biaya produksi satuan akan menurun
C. Total biaya produksi akan sama dan biaya produksi satuan akan sama
D. Total biaya produksi akan sama dan biaya produksi satuan akan menurun

B
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PT A memiliki Hi-tech Fiberglass Fabricators, menggunakan merode alokasi reciprocal. Berikut merupakan
data yang diperoleh dari operasi perusahaan :
Biaya manufacturing overhead yang dianggarkan : Plant Maintenance, PM (Support Department) Rp 350
juta. Data Processing, DP (Support Department) Rp 75juta. Machining, M (Operating Department) Rp 225
juta. Capping, C (Operating Department) Rp 125 juta.

B

Alokasi berdasarkan jasa yang diberikan : Oleh PM (jam kerja buruh yang dianggarkan). Kepada DP 3.500.
Kepada M 5.000. Kepada C 8.200. Oleh DP (jam kerja computer yang dianggarkan). Kepada PM 600.
Kepada M 3.500. Kepada C 600.
Manakah
dari
formula di bawah ini yang merepresentasikan complete reciprocated cost dari Departemen DP ?
A. DP = Rp 75juta + (600/4.700) PM
B. DP = Rp 75juta + (3.500/16.700) PM
C. DP = Rp 75juta + (600/16/700) PM
D. DP = Rp 75juta + (3.500/4.700)
86

Apakah penyebab ABC dapat menghilangkan distorsi biaya?
A. Mengembangkan pemicu biaya yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan kegiatan yang dilakukan
B. Menetapkan beberapa cost pool
C. Menghilangkan variasi produk
D. Mengakui interaksi antara departemen yang berbeda dalam menentukan biaya dukungan

A
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Manakah yang termasuk salah satu cara yang mungkin untuk menentukan perbedaan antara pendapatan
operasional untuk absorption costing dan variable costing?
A. Mengurangkan penjualan periode sebelumnya dari penjualan periode ini
B. Mengurangkan overhead produksi tetap dalam persediaan awal dari overhead produksi tetap dalam
persediaan akhir
C. Mengalikan jumlah unit yang diproduksi dengan tingkat biaya tetap manufaktur yang dianggarkan
D. Menambahkan biaya produksi tetap ke varians volume produksi

B
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Manakah salah satu langkah pertama yang perlu diambil ketika menggunakan analisis CVP untuk
membantu membuat keputusan?
A. Mencari tahu di mana garis total biaya berpotongan dengan garis total pendapatan pada grafik
B. Mengidentifikasi manakah biaya variabel dan manakah biaya tetap
C. Memperhitungkan tingkat leverage operasional bagi perusahaan
D. Memperkirakan berapa banyak produk yang harus dijual untuk membuat keuntungan yang layak

B
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Kinerja aktual sebuah perusahaan harus dibandingkan terhadap jumlah yang dianggarkan untuk periode
akuntansi yang sama sehingga?
A. Penyesuaian untuk kondisi masa depan dapat dimasukkan
B. Tidak ada umpan balik yang memungkinkan
C. Inefisiensi dari tahun lalu dapat dimasukkan
D. Anggaran bergulir dapat diimplementasikan

A
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PT A memproduksi salah satu komponen XY yaitu salah satu komponen digunakan untuk membuat kursi.
Ketika 10.000 item diproduksi, maka biaya per unitnya adalah ?
Direct material
Rp 60.000.
Direct manufacturing labor
Rp 300.000.
Variable manufacturing overhead Rp 120.000.
Fixed Manufacturing overhead Rp 160.000.
Total
Rp 640.000.
Pemasok B menawarkan kepada PT A 10.000 unit komponen XY dengan harga Rp 600.000 per unit.
Bagian pabrik yang digunakan untuk memproduksi item lain akan memperoleh penghematan sebesar Rp
900 juta jika PTA menerima tawaran pemasok B. Selain itu, Rp 100.000 fixed manufacturing overhead per
unit dari item yang asli akan dihilangkan.
A. Rp 580.000
B. Rp 640.000
C. Rp 650.000
D. Rp 700.000

A
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Sebuah bank memberi pinjaman kepada perusahaan sebesar Rp 500 juta untuk jangka waktu 3 bulan
dengan biaya bunga sebesar Rp 15 juta. Effective annual rate (EAR) dari pembiayaan tersebut adalah
A. 12,00%
B. 12,25%
C. 12,55%
D. 12,75%

C

92

Jika pola arus kas dari suatu proyek anggaran modal tidak konservatif, maka metode yang paling tepat
untuk mengevaluasi anggaran modal tersebut adalah
A. Payback period
B. Internal Rate of Return
C. Accounting rate of return
D. Modified Internal Rate of Return

D
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Proposisi MM tanpa pajak menyatakan bahwa struktur modal tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan
karena
A. Penggunaan hutang mempunyai biaya modal yang mahal
B. Penggunaan hutang tidak dapat menurunkan biaya modal tertimbang perusahaan
C. Biaya modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
D. Pajak menyebabkan biaya modal menjadi murah

B
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PT NWZ mempunyai 3 juta saham beredar yang diperdagangkan pada harga Rp 5.650 per lembar dan
2.000 lembar obligasi yang diperdagangkan pada harga Rp 4.787.000. Perusahaan baru saja
membayarkan dividen sebesar Rp 865 dimana dividen diprediksi akan tumbuh setiap tahun sebesar 6%
secara terus menerus. Nominal obligasi adalah Rp 5.000.000 dengan kupon 8% dengan pembayaran
setiap semester dan jatuh tempo 4 tahun yang akan datang. Biaya ekuitas perusahaan adalah
A. 22,23%
B. 16,23%
C. 9,16%
D. 6,23%

A
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Apakah keuntungan yang diperoleh seseorang yang melakukan transaksi saham di pasar modal?
A. Memperoleh dividen yang pasti dibagikan setiap tahun
B. Memperoleh dividen jika dibagikan atau kenaikan harga saham
C. Memperoleh komisi pada saat menjual saham
D. Dipastikan akan memperoleh kenaikan harga saham

B
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Penjualan barang melalui situs seperti bukalapak.com yang memungkinkan penjual dan pembeli
berinteraksi langsung adalah contoh dari:
A. B2C (business to custumer) e-commerce
B. B2B (business to business) e-commerce
C. C2B (customer to business) E-commerce
D. C2C (customer to customer) E-commerce

D
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Berikut ini prosedur pengendalian untuk memastikan akurasi data kehadiran karyawan kecuali
A. Absen dengan Sidik Jari
B. Supervisor memverivikasi data kehadiran
C. Pemisahan tugas antara Payroll dan HR Management
D. Rekonsiliasi absensi dengan kartu kerja (job sheet)

C
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Prosedur pengendalian yang didesain untuk membatasi akses karyawan dan aktivitas apa saja yang boleh
dilakukannya disebut:
A. Authentication
B. Authorization
C. Intrusion Prevention
D. Intrusion Detection

B
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Dengan sistem komputerisasi, proses berikut ini dapat dikurangi:
A. Pencatatan transaksi ke dokumen
B. Pencatatan transaksi ke jurnal
C. Penyajian laporan keuangan
D. Proses pengauditan

A
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Manakah di antara pernyataan berikut ini yang tidak benar?
A. Otoritas mengacu kepada kewajiban individu untuk mencapai hasil yang diinginkan
B. Jika seorang karyawan diberi tanggung jawab untuk sebuah tugas, karyawan tersebut harus diberikan
wewenang untuk membuat keputusan dalam tugas-tugas yang terbatas
C. Tingkat detail yang diberikan kepada karyawan merupakan fungsi dari posisi karyawan dengan
perusahaan
D. Jawaban A, B dan C benar

A
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