ILUSTRASI SOAL PILIHAN GANDA UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK TINGKAT
PROFESIONAL
STRATEGI BISNIS DAN PERPAJAKAN LANJUTAN
Contoh dan pembahasan soal-soal pilihan ganda berikut dapat digunakan oleh calon peserta
ujian untuk mendapatkan gambaran/ ilustrasi singkat akan soal-soal yang akan diujikan. Jenis
dan variasi soal dapat saja berbeda dengan soal-soal yang dikeluarkan ketika ujian. Calon
peserta harus tetap belajar, berlatih, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memahami
setiap konsep materi sesuai dengan learning outcomes.
1.

Peter Ferdinand Drucker (1909-2005) adalah pakar manajemen yang buku-bukunya terus
menerus dibaca oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia manajemen. Salah satu
kutipannya yang terkenal adalah “the purpose of a business is to create a customer”. Dari
kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi yang dianggap penting karena
memberikan hasil bagi perusahaan adalah
A. Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
B. Administrasi dan Penjualan.
C. Inovasi dan Pemasaran.
D. Penjualan dan Akuntansi.
Jawaban: C
Hanya fungsi inovasi dan pemasaran yang dapat menciptakan pelanggan, sementara
yang lain pada dasarnya hanya pendukung.

2.

Dalam dua dekade terakhir, terjadi perubahan lingkungan bisnis dari persaingan industri
karena adanya revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Persaingan baru
karena adanya revolusi tersebut, disebut persaingan dalam hal apa?
A. Persaingan Informasi.
B. Persaingan Teknologi.
C. Persaingan Komunikasi.
D. Persaingan Jasa.
Jawaban: A
Sesuai dengan output utama revolusi TIK (teknologi, informasi, komunikasi) berupa
informasi.

3.

Jaringan Hotel Marriott International pernah menduduki posisi puncak Most Admired
Companies pada tahun 2007 dan 2008, yang diselenggarakan oleh Majalah Fortune. Di
saat semua perusahaan sedang bertarung untuk keluar dari masalah, Marriott
International malah membukukan laba bersih. Dalam konteks bisnis perhotelan, strategi
apakah yang digunakan oleh Marriott International untuk menata bisnis hotelnya?
A. Membeli properti prospektif di negara-negara berkembang.
B. Membeli properti yang dianggap tidak layak, kemudian memolesnya menjadi hotel
kelas dunia.
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C. Memperluas lini bisnis.
D. Lebih memilih menjadi pengelola daripada pemilik properti.
Jawaban: D
Marriot International lebih memilih mengelola daripada memiliki properti sendiri. Misalnya
mereka membeli properti di suatu daerah, kemudian dijual kembali. Tetapi pengelolaan
tetap berada di tangan Marriott International. Sehingga Marriott tidak perlu berurusan
dengan kerugian karena menjaga aset fisik.
4.

Diketahui PT BUMI SEJAHTERA memiliki nilai penjualan bersih tahun 2017 sebesar
Rp160.000.000, sementara tahun lalu nilainya sebesar Rp100.000.000. Hitunglah berapa
kinerja pertumbuhan tahun 2017?
A. 30%
B. 60%
C. 80%
D. 100%
Jawaban: B
Sesuai dengan perhitungan = ((160.000.000 – 100.000.000) / 100.000.000) x 100% = 60%

5.

Setiap perusahaan menghadapi risiko-risiko ekonomi yang dapat mengurangi atau
menggerus nilai perusahaan. Keputusan untuk beroperasi di luar negeri akan membuat
perusahaan menghitung ulang potensi risiko-risiko ekonomi yang kemungkinan dapat
terjadi. Bagaimanakah dampak operasi global perusahaan terhadap mitigasi risiko-risiko
ekonomi?
A. Risiko-risiko ekonomi dapat dimitigasi ke tingkat paling rendah.
B. Risiko-risiko ekonomi tidak dapat dikontrol.
C. Risiko-risiko ekonomi lebih tersebar.
D. Risiko-risiko ekonomi lebih berat.
Jawaban: C
Dengan banyaknya tempat operasi perusahaan, maka risiko-risiko ekonomi dapat lebih
tersebar. Misalnya terjadi krisis di Amerika Serikat, tetapi di Indonesia tidak terjadi krisis.
Maka perusahaan yang beroperasi di kedua negara tersebut tidak menanggung risiko
ekonomi secara total karena masih ada negara yang tidak terdampak krisis.

6.

Tuntutan untuk mengedepankan corporate social responsibility semakin meningkat,
sehingga perusahaan harus mengubah paradigm dari single bottom line berubah menjadi
triple bottom line. Perubahan tersebut sebenarnya mendukung keberlanjutan perusahaan
dikarenakan …
A. Aspek sosial adalah aspek utama yang harus selalu dijaga harmonis.
B. Kondisi keuangan saja tidak cukup membuat perusahaan tumbuh secara
berkelanjutan.

2 dari 9

C. Aspek sosial dan aspek lingkungan dapat menambah profit perusahaan dalam jangka
pendek dan panjang.
D. Kondisi lingkungan yang terjaga akan membuat karyawan bersemangat memberikan
yang terbaik bagi perusahaan.
Jawaban: B
Kondisi keuangan perlu ditopang faktor pendukung lain seperti masyarakat dan
lingkungan. Intinya tetap pada peningkatan kondisi keuangan dalam jangka panjang atau
berkelanjutan.
7.

Persaingan belanja daring (online shopping) berkembang sangat cepat. Pelanggan dapat
memilih toko belanja daring tertentu untuk membeli barang karena telah
membandingkannya dengan toko belanja daring lainnya. Manakah yang merupakan
kombinasi alasan utama seorang pelanggan memilih toko belanja daring?
A. Harga barang wajar, website yang menarik, dan customer service yang ramah.
B. Harga barang wajar, website mudah ditelusur, dan kantor fisik yang meyakinkan.
C. Harga barang wajar, website mudah ditelusur, dan customer service yang ramah.
D. Harga termurah, website mudah ditelusur, dan customer service yang ramah.
Jawaban: C
Kombinasi ketiganya merupakan alasan paling utama kenapa seorang pelanggan memilih
online shopping tertentu.

8.

Visi dan misi yang jelas dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
Manakah berikut ini yang paling benar mengenai manfaat dari visi dan misi yang jelas?
A. Memudahkan administrasi untuk menulis kembali visi dan misi.
B. Menjadi simbol perusahaan yang dapat dibanggakan para karyawan.
C. Dapat dipertanggungjawabkan dalam uji kualitas organisasi.
D. Menyediakan basis untuk terbentuknya struktur organisasi.
Jawaban: D
Visi misi yang jelas dapat membantu pembentukan struktur organisasi yang baik dan
cocok bagi perusahaan.

9.

Struktur organisasi yang menekankan spesialisasi keterampilan berdasarkan lini dan staf
merupakan tipe struktur organisasi apa?
A. Divisional.
B. Fungsional.
C. Lini.
D. Matrix.
Jawaban: B
Spesialisasi skill terletak pada struktur organisasi fungsional.
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10.

Nanda telah berkecimpung dalam bisnis makanan cepat saji selama lima tahun. Setelah
berjuang selama dua tahun, akhirnya mengalami kondisi yang impas (break even), dan
kentang goreng yang ditawarkannya adalah produknya yang paling populer. Namun,
selama tahun lalu, bisnisnya telah mengalami penurunan karena bahan mentah hasil
pertanian yang digunakan untuk memasok kentang telah menaikan harganya secara
drastis. Apa yang harus dilakukan Nanda untuk mengendalikan biaya produksinya?
A. Nanda harus memperluas jajaran produknya dengan memperkenalkan nugget
kentang di menunya.
B. Nanda seharusnya membuka lebih banyak gerai distribusi.
C. Nanda harus mengatur ulang hierarki organisasinya untuk meningkatkan efisiensi.
D. Nanda harus membeli pemasok bahan pertanian, sehingga tidak memiliki risiko atas
kenaikan harga bahan mentah.
Jawaban: D
Strategi yang relevan untuk Nanda adalah hal yang terkait dengan rantai pasokan. Dari
pilihan diatas, yang sesuai dengan strategi rantai pasokan adalah membeli pemasok
bahan pertanian, sehingga tidak memiliki risiko atas kenaikan harga bahan mentah.

11.

Salah satu tren yang sangat membantu terjadinya globalisasi adalah perkembangan
teknologi. Apakah kontribusi dari perkembangan teknologi terhadap globalisasi dan bisnis
internasional yang menjadi bagian dari globalisasi?
A. Kemudahan dan kecepatan komunikasi dan perjalanan.
B. Memperkaya produk-produk yang dijual.
C. Menambah daya saing para kapitalis yang menguasai teknologi.
D. Memberikan kecepatan pada perusahaan untuk merespons perubahan internal.
Jawaban: A
Jawaban benar. Dalam konteks globalisasi, perpindahan orang dan informasi lebih mudah
dengan bantuan teknologi.

12.

Manakah dari pernyataan berikut ini yang menjadi penghalang kebijakan non-tarif dari
sebuah negara yang melakukan strategi proteksi terhadap ekonomi dan bisnisnya?
A. Pendirian pajak yang dipungut atas barang-barang impor sehingga produk asing lebih
mahal daripada barang-barang domestik yang bersaing.
B. Pembentukan pajak yang dipungut atas barang-barang impor yang dirancang
terutama untuk mengumpulkan uang bagi pemerintah.
C. Penetapan standar kualitas restriktif yang mengharuskan perusahaan asing untuk
membuat modifikasi dengan biaya yang lebih mahal pada produk mereka sebelum
diekspor ke negara tersebut.
D. Partisipasi dalam negosiasi GATT Putaran Uruguay.
Jawaban: C
Hambatan nontarif umum adalah penetapan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh
produsen asing sebelum mereka dapat menjual produk mereka di negara yang
proteksionis.
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13.

Berikut ini adalah komponen yang benar mengenai definisi pajak:
A. Kontribusi tidak wajib kepada negara.
B. Terutang oleh orang pribadi saja.
C. Mendapatkan imbalan secara langsung.
D. Digunakan untuk keperluan negara.
Jawaban: D
Komponen definisi pajak yang paling benar mengenai tujuan pajak yaitu digunakan untuk
keperluan negara.

14.

PT AKILAR menyerahkan penjualan barang A kepada afiliasinya PT AKRALI dengan
harga franko tujuan Rp15.000.000. Di saat yang sama, PT ALMALA juga menjual barang
A kepada pihak ketiga PT SUMBARA dengan harga franko pabrik Rp15.000.000 dan
biaya pengangkutan dan asuransi Rp800.000. Apabila menggunakan metode
perbandingan harga (Comparable Uncontrollable Price), berapakah harga jual wajar
barang A dari PT AKILAR ke PT AKRALI?
A. Rp800.000
B. Rp15.000.000
C. Rp23.800.000
D. Rp30.000.000
Jawaban: C
Dengan metode CUP, maka 15.000.000 + 800.000 = 23.800.000.

15.

Salah satu tujuan harga transfer (transfer pricing) adalah memberikan informasi yang
relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum
antara …. dan ….
A. Pendapatan dan aset perusahaan.
B. Biaya dan pendapatan perusahaan.
C. Biaya dan laba perusahaan.
D. Pendapatan dan laba perusahaan.
Jawaban: B
Sesuai dengan prinsip matching atas pendapatan dan biaya.

16.

PT FTZ (Induk Perusahaan) menjual tanah kepada PT KBN (Anak Perusahaan), tanah
yang dibeli tahun 1995 seharga Rp1.000.000.000 dan tanah itu tidak diperuntukan
sebagai tempat usaha. NJOP PBB pada awal tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000
dimana harga pasar wajar atas tanah tersebut adalah sebesar Rp12.000.000.000. Namun
pada praktiknya, PT FTZ menjual tanah tersebut kepada PT KBN hanya sebesar
Rp10.000.000.000. Apa yang terjadi atas transaksi tersebut pada saat pemeriksaan?
A. Pemeriksa tidak melakukan koreksi atas transaksi tersebut.
B. Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp2.000.000.000 atas transaksi tersebut
karena terdapat selisih lebih antara NJOP dengan harga pasar.
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C. Pemeriksa melakukan koreksi negatif sebesar Rp2.000.000.000 atas transaksi
tersebut karena terdapat selisih kurang antara NJOP dengan harga pasar.
D. Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp2.000.000.000 atas transaksi tersebut
karena terdapat selisih lebih antara NJOP dengan harga beli dikurangi selisih NJOP
dengan harga pasar.
Jawaban: D
Atas transaksi tersebut pemeriksa melakukan koreksi karena terdapat keuntungan atas
penjualan tanah.
Menurut WP
: Rp 9.000.000.000
Menurut Pemeriksa
: Rp11.000.000.000
Koreksi
: Rp 2.000.000.000
17.

Karena adanya asas sumber dan asas domisili atas pengenaan pajak, besar
kemungkinan akan terjadi pengenaan pajak berganda atas suatu objek pajak. Misalkan
Tuan Bima berdomisili di Singapura dan memiliki saham di PT KARYA yang
berkedudukan di Indonesia. Pada tahun 2017, PT KARYA membagikan dividen kepada
Tuan Bima sebesar Rp200 juta. Dividen yang dibayarkan PT KARYA kepada Tuan Bima
akan dipotong pajak sebesar …
A. Rp30.000.000
B. Rp35.000.000
C. Rp40.000.000
D. Rp45.000.000
Jawaban: C
Sesuai dengan perhitungan 20% x 200.000.000 = 40.000.000.

18.

Pak Rudi menabung pada Koperasi Simpan-Pinjam Sekarjati di desanya. Pada bulan
Februari dirinya menerima penghasilan bunga sebesar Rp200.000, Maret Rp240.000, Mei
Rp280.000 dan Juni menerima Rp300.000. Berapakah total besarnya pemotongan PPh
atas pembayaran bunga tersebut?
A. Rp44.000
B. Rp58.000
C. Rp106.000
D. Tidak ada pemotongan, karena Pak Rudi menabung di koperasi dengan menerima
bunga di bawah Rp340.000
Jawaban: B
Jawaban B yang benar, karena sesuai dengan pasal 2 PP 15 tahun 2009. Dalam pasal
tersebut disebutkan bahwa pemotongan PPh sebesar 10% atas pembayaran bunga
dilakukan untuk penghasilan bunga yang lebih dari Rp240.000. Jika penghasilan bunga
sampai dengan Rp240.000 maka pemotongan PPh sebesar 0%. Dengan demikian,
perhitungannya adalah sebagai berikut:
Februari = Rp200.000 x 0% = Rp0
Maret = Rp240.000 x 0% = Rp0
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Mei = Rp280.000 x 10% = Rp28.000
Juni = Rp300.000 x 10% = Rp30.000
Total besarnya pemotongan PPh atas pembayaran bunga tersebut adalah Rp58.000
19.

Diketahui biaya perolehan peralatan sebesar Rp850.000.000. Untuk tujuan pajak,
penyusutan mesin dikurangkan sebesar Rp200.000.000. Berapakah dasar pengenaan
pajak atas peralatan tersebut?
A. Rp200.000.000
B. Rp650.000.000
C. Rp850.000.000
D. Rp1.050.000.000
Jawaban: B
Dasar pengenaan pajak peralatan = 850.000.000 – 200.000.000

20.

PT RASIA menyerahkan barang kepada afiliasinya PT RAMA dengan harga
Rp20.000.000. PT RAMA kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga
PT RAKA (independen) dengan harga Rp40.000.000. Diketahui ternyata ada transaksi
antara pihak independen, PT LISA yang juga menyerahkan produk yang sejenis kepada
PT SINAR dengan kenaikan harga jual (mark up) 20%. Dengan demikian, harga jual yang
wajar dari PT RASIA kepada PT RAMA dengan menggunakan metode harga penjualan
kembali (Resale Price Method)?
A. Rp16.000.000
B. Rp32.000.000
C. Rp64.000.000
D. Rp96.000.000
Jawaban: B
Sesuai dengan perhitungan 40.000.000 - (20% x 40.000.000) = 32.000.000

21.

Diketahui harga perolehan mesin sebesar Rp400.000.000, nilai buku mesin sebesar
Rp250.000.000, nilai revaluasi mesin sebesar Rp600.000.000 dan selisih lebih revaluasi
sebesar Rp350.000.000. Dalam konteks perencanaan pajak, berapakah akumulasi
penyusutan?
A. Rp150.000.000
B. Rp160.000.000
C. Rp170.000.000
D. Rp180.000.000
Jawaban: A
Berdasarkan perhitungan Akumulasi Penyusutan = Harga Perolehan Mesin – Nilai Buku
Mesin = 400.000.000 – 250.000.000 = 150.000.000
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22.

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat:
A. Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
B. Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan penyempurnaan.
C. Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pelaporan.
D. Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan agresif.
Jawaban: A
Sesuai dengan Pasal 8 KUP.

23.

Apabila Penanggung Pajak terbukti mencabut segel sita yang telah ditempel pada barang
sitaan, maka terhadap Penanggung Pajak tersebut diancam pidana penjara dan denda
yaitu ….
A. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000
B. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000
C. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000
D. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000
Jawaban: D
Jawaban D benar, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 41B UU PPSP

24.

Dalam proses rekonsiliasi, setiap wajib pajak baik individual maupun perusahaan dituntut
untuk menyesuaikan perbedaan laporan keuangan komersil menjadi laporan keuangan
fiskal. Dalam perpajakan, proses ini akan mengakibatkan terjadinya koreksi positif dan
koreksi negatif. Sedangkan dalam akuntansi, perbedaan ini mengakibatkan beda waktu
dan beda tetap. Berikut ini merupakan beda tetap adalah
A. Kompensasi kerugian.
B. Penghasilan yang bukan objek pajak.
C. Pengeluaran untuk pemupukan dana cadangan.
D. Perbedaan metode penyusutan dan amortisasi yang dipakai antara pajak dan
akuntansi.
Jawaban: B
Jawaban B benar. Penghasilan yang bukan objek pajak menyebabkan perbedaan antara
laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Namun, perbedaan tersebut tidak akan
menimbulkan permasalahan akuntansi dan tidak memberikan pengaruh terhadap
kewajiban perpajakan di masa mendatang.

25.

Terhadap Penanggung Pajak dapat diterbitkan Surat Paksa apabila dipenuhi kondisi
sebagai berikut:
A. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat
untuk itu.
B. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan
yang dilakukannya di Indonesia.
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C. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan
perubahan bentuk lainnya.
D. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Jawaban: D
Jawaban D yang benar sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU PPSP.

===========
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