
1.   Penggabungan antara 2 orang/badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan  menjalankan suatu perusahaan guna 
mendapatkan keuntungan disebut : 

 
a. Persekutuan 
b. Partnership 
c. Perseroan terbatas 
d. a dan b benar 
e. a dan c benar 
 

2.   Setiap anggota merupakan agen dari persekutuan berusaha untuk mencapai tujuan usahanya. Ini adalah karakteristik 
persekutuan yang disebut dengan : 
 
a. Mutual Agency 
b. Limited Life 
c. Unlimited Liability 
d. Ownership Of  Interest In A Parnership 
e. Limited cash 

 
3.   Yang bukan termasuk karakteristik persekutuan adalah : 

 
a. Berusaha bersama-sama 
b. Jangka waktu terbatas 
c. Tanggung jawab yang tidak terbatas 
d. Tanggung jawab yang terbatas 
e. Memiliki hak dalam persekutuan 
 

4.   Setiap anggota dalam General Partnership disebut : 
 

a. Sekutu Umum 
b. Sekutu Khusus 
c. Sekutu Bebas 
d. Sekutu Terbatas 
e. Sekutu Amerika 
 

5.   Tn A, Tn B, Tn C membentuk persekutuan “ABC” dengan modal masing-masing : Tn A = Rp. 1.200,Tn B = Rp. 2.400, Tn C = 
Rp.3.600. Laba yang diperoleh tahun 2007 Rp. 600. Berapa laba yang diperoleh tuan A jika laba dibagi dengan perbandingan 
1:2:3 … 
 
a. Rp. 200 
b. Rp. 100 
c. Rp. 300 
d. Rp. 400 
e. Rp. 500 

 
 

 
6.   Pembubaran atas dasar perjanjian persekutuan (Act Of The Parties), karena : 

 
a.   Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian 
b.   Persetujuan bersama 
c.   Pengunduran diri seorang anggota persekutuan 
d.   Benar semua 
e.   Salah semua 
 

7.   Pembubaran atas dasar bekerjanya undang-undang karena : 
 
a.   Kematian seorang/beberapa orang anggota 
b.   Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan salam perjanjian 
c.   Persetujuan bersama 
d.   Pengunduran diri seorang anggota persekutuan 
e.   Persetujuan sepihak 
 

8.   Pembubaran atas dasar keputusan pengadilan karena, kecuali : 
 

a.   Ketidakmampuan seorang anggota untuk memenuhi kewajibanya terhadap perjanjian persekutuan 
b.   Tindakan seorang anggota yang mengakibatkan tidak adanya keserasian dalam usaha yang sedang berjalan 



c.               Perselisihan intern antar anggota 
d.   Pengunduran diri seorang anggota persekutuan 
e.               Semua benar 
 

9.   Saldo modal A = Rp. 50.000, modal B = Rp. 30.000, modal C = Rp. 20.000. Pembagian L/R masing-masing : A = 45%, B = 35%, dan 
C = 20%. Tn. O ingin masuk menjadi anggota dengan menyerahkan uang Rp. 40.000 untuk penyertaan sebanyak 25% dari modal 
persekutuan yang baru. Berapa tambahan modal yang diterima Tn. A : 

 
a.   Rp. 2.250 
b.   Rp. 1.750 
c.   Rp. 1.000 
d.   Rp. 40.000 
e.   Rp. 10. 000 

 
10. Saldo modal A = Rp. 50.000, modal B = Rp. 30.000, modal C = Rp. 20.000. Pembagian L/R masing-masing : A = 45%, B = 35%, dan 

C = 20%. Tn. O ingin masuk menjadi anggota dengan menyerahkan uang Rp. 40.000 untuk penyertaan sebanyak 25% dari modal 
persekutuan yang baru. Berapa tambahan modal yang diterima Tn. B : 

 
a.   Rp. 2.250 
b.  Rp..750 
c.Rp.  1.000 
d.  Rp.40.000 
e.   Rp. 10.000 
 
 

11. C mengundurkan diri dari persekutuan ABC. A dan B setuju untuk membayar kepada C sebesar Rp. 230.Modal A, B, & C masing-
masing sebesar Rp. 20, sedangkan perbandingan pembagian keuntungannya 50% : 25% : 25%. Berapakah kelebihan 
pembayaran yang ditanggung B : 
 
a.   Rp. 20 
b.   Rp. 10 
c.   Rp. 30 
d.   Salah semua 
e.   Benar semua 
 

12. C mengundurkan diri dari persekutuan ABC. A dan B setuju untuk membayar kepada C sebesar Rp. 230.Modal A, B, & C masing-
masing sebesar Rp. 20, sedangkan perbandingan pembagian keuntungannya 50% : 25% : 25%. Berapakah kelebihan 
pembayaran yang ditanggung A : 
 
a.   Rp. 20 

b.   Rp. 10 
c.   Rp. 30 
d.   Salah semua 
e.   Benar semua 

 
13. Persekutuan ABC milik Tn. A, Tn. B, dan Tn. C. Misalkan Tn. A mengundurkan diri dan pembayaran pada Tn. A lebih rendah dari 

saldo modalnya, maka dapat dilakukan sebagai berikut : 
 

a.   Tn. B & tn. C mendapat bonus 
b.   Tn. A mendapat goodwill 
c.   Tn. A mendapat bonus 
d.   Salah semua 
e.   Benar semua 

 
14.   Jika salah seorang anggota persekutuan meninggal dunia, maka : 
 

a.   Ahli warisnya berhak menggantikanya 
b.   Persekutuan dapat berlangsung terus 
c.   Persekutuan bubar 
d.   Benar semua 
e.   Salah semua 

 
15. A, B, & C anggota persekutuan dengan modal masing-masing Rp. 1.000, Rugi/Laba dibagi dengan perbandingan A : B : C = 2 :1 : 1, 

C mengundurkan diri dan para anggota setuju dengan membayar C sebesar Rp. 1.150. Kelebihannya merupakan goodwill yang 
dibentuk sebesar : 
 



a.   Rp. 32,50 
b.   Rp. 600,00 
c.   Rp. 4000,00 
d.   Salah semua 
e.   Benar semua 

 
 

16. Suatu keadaan dimana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua disebut : 
 
a.   Likuidasi 
b.   Realisasi 
c.   Reboisasi 
d.   Likuid 
e.   Rehabilitasi 
                

17. Dibawah ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan likuidasi berlangsung setelah proses likuidasi berakhir, keciali : 
 
a.   Realisasi kerugian realisasi dibebankan kepada rekening modal tiap anggota 
b.   Kerugian realisasi aktiva lain-lain dibebankan ke rek modal tiap anggota 
c.   Pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodic 
d.   Kerugian mengakibatkan berkurangnya uang tunai 
e.   Salah semua  
 
18. Proses merubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai disebut : 
 
a.   Likuidasi 
b.   Realisasi 
c.   Reboisasi 
d.   Likuid 
e.   Rehabilitasi 
 

19. Proses pembayaran kembali utang-utang kepada para kreditur & pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota disebut : 
 

a.   Proses Likuidasi 
b.   Proses Realisasi 
c.   Likuid 
d.   Reboisasi 
e.   Rehabilitasi 

 
20.   Proses yang terjadi setelah proses realisasi adalah : 
 
a.   Proses Likuidasi 
b.   Proses Revaluasi 
c.   Likuid 
d.   Reboisasi 
e.   Rehabilitasi 
 
 
21. Tahap kedua dalam proses pembubaran persekutuan adalah : 
 
       a.  Realisasi 
       b.  Likuidasi 
        c. Pengadilan 
       d.  a & b benar 
        e  .a & c benar 
 
22.  Proses pertama yang harus dilakukan pada pembubaran persekutuan adalah : 
 
a.  Realisasi 
b . Likuidasi 
c.  Penyesuaian dan penutupan pembukuan 
d.  Pembayaran piutang dari anggota persekutuan 
e.  Rehabilitasi 
 
23.  Proses kedua yang harus dilakukan pada pembubaran persekutuan adalah : 
 



a.   Realisasi 
b.   Pembayaran hutang kepada pihak luar 
c.   Penyesuaian dan penutupan pembukuan 
d.   Pembayaran piutang dari anggota persekutuan 
e.   Reboisasi 
 
24.  Proses ketiga yang harus dilakukan pada pembubaran persekutuan adalah : 
 
a.   Realisasi 
b.   Likuidasi 
c.   Penyesuaian dan penutupan pembukuan 
d.   Pembayaran piutang kepada anggota persekutuan 
e.   Reboisasi 
 
25.  Proses keempat yang harus dilakukan pada pembubaran persekutuan adalah : 
 
a.   Realisasi 
b.   Likuidasi 
c.   Pembayaran sisa modal kepada anggota persekutuan 
d.   Pembayaran piutang dari anggota persekutuan 

       e.  Reboisasi 
 
26.  Pengusahaan suatu proyek ttt yang dilakukan oleh satu unit tertentu disebut : 
 

a.   Joint Venture 
b.   Single Venture 
c.   Double Venture 
d.   Five Venture 
e.   Six Venture 

 
27.  Kerjasama antara 2 orang/badan usaha atau lebih untuk mengusahakan usaha ttt disebut : 

 
a.   Joint Venture 
b.   Single Venture 
c.   Double Venture 
d.   Five Venture 
e.   Six Venture 

 
28. Salah seorang anggota JV yang ditunjuk sebagai pimpinan JV dan berhak mendapat balas jasa ttt disebut : 

 
a.   Managing Partner 
b.   Manajer SDM 
c.   Direktur 
d.   Investor 
e.   Debitur 

 
29. Akuntansi Joint Venture ada 2 macam yaitu : 
 
a.   Pembukuan JV terpisah dari pembukuan anggota 
b.   Pembukuan JV tidak terpisah dari pembukuan anggota 
c.   Pembukuan menggunakan metode FIFO 
d.   a & b benar 
e.   a & c benar 
 

30. Penjualan yang dilaukan dengan perjanjian dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap disebut : 
 
a.   Penjualan Konsinyasi 
b.   Penjualan Reguler 
c.   Penjualan Angsuran 
d.   Penjualan Tunai 
e.   Pembelian Tunai 
 
 

PERTEMUAN KE 9 
1. Penjualan yang dilakukan dengan perjanjian, dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap disebut dengan : 

a. Penjualan Kredit                                                                 d. Penjualan Bersyarat 



b. Penjualan Tunai                                                                  e. Penjualan Minimum 
c. Penjualan Angsuran 

 
2. Bentuk penjualan angsuran dimana pembayaran angsuran dianggap sewa s/d harga dalam kontrak dilunasi,  baru sesudah itu hak 

milik berpindah tangan pembeli disebut : 
a. Conditional sales contract                                               d. Lease sales 
b. Conditional purchase contract                                        e. Salesman 
c. Lease purchase 

 
3.  Suatu bentuk penjualan angsuran dimana barang telah diserahkan, tetapi hak atas barang masih berada ditangan penjual s/d 

seluruh pembayaran lunas disebut : 
a. Conditional sales contract                                               d. Lease sales 
b. Conditional purchase contract                                        e. Salesman 
c. Lease purchase 

 
4.  Dijual barang tidak bergerak sebesar Rp. 500,- dengan nilai buku Rp. 300,- maka jurnal pencatatan apabila penetapan laba dalam 

periode penjualan .... 
a. Piutang 500                                                                     d. Piutang 500 
         Barang tidak bergerak 300                                                      Barang tidak bergerak 200 
         Laba atas penjualan    200                                                       Laba kotor yg belum terealisasi 300 
b. Piutang 500                                                                     e. Semua benar 
         Barang tidak bergerak               300 
         Laba Kotor yg belum terealisasi 200                                                       
c. Piutang   500 
         Barang tidak bergerak  200 
         Laba atas penjualan      300 

 

5.  Jurnal untuk menutup realisasi laba kotor penjualan angsuran Rp. 100,- adalah : 
a. Rugi-Laba                                                    100 
         Realisasi laba kotor penjualan angsuran             100 
 
b. Realisasi laba kotor penjualan angsuran         100 
         Rugi-Laba                                                         100 
 
c. Modal                                                           100 
         Laba kotor penjualan angsuran                          100 
 
d. Realisasi laba kotor penjualan angsuran  100 
         Modal                                                     100 
 
e. Semua benar 

PERTEMUAN KE 10 
 

1. Suatu bentuk perjainjian-perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak 
ttt untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu adalah : 
a. Konsinyasi                                                                          d. Sales contract 
b. Lease purchase                                                                   e. Salesman 
c. Komisi                       

 
2.  Pihak yang menyerahkan barang dalam konsinyasi disebut : 

a. Consignee                                                                         d. Consignor 
b. Commision Merchan                                                         e. Conduktor 
c. Faktor 
 

3.  Yang bukan karakteristik konsinyasi adalah : 
a. Barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat 
b. Barang-barang konsinyasi diperhitungkan sebagai persediaan oleh komisioner 
c. Pengiriman barang konsinyasi tidak menyebabkan timbulnya pendapatan 
d. Komisioner wajib menjaga keamanan keselamatan barang komisi yang diterimannya 
e. Salah semua 

 
4. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, dijual dan barang yang masih dalam persediaan merupakan : 

a. Hak Consignor                                                                  d. Kewajiban Consignee 
b. Kewajiban Consignor                                                        e. Benar semua 
c. Hak Consignee 



 
5.  Rekening yang harus dibentuk oleh consignee dalam perjanjian konsinyasi adalah : 

a. Barang-barang komisi                                                       d. Salah semua 
b. Barang-barang konsinyasi                                                 e. Benar semua 
c. Consigment 
 
 

PERTEMUAN KE 11 
 

1. Penggabungan usaha yang membentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli aktiva dan mengakui 
hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada disebut : 
a. Konsolidasi                                                                                d. Akuisisi 
b. Likuidasi                                                                                     e. Bank 
c. Merger 

 
2. Pada penggabungan usaha melalui pembelian(purchases), alat tukar yang diberikan dapat berupa: 

a. Kas                                                                                              d. Betul semua 
b. Surat berharga                                                                          e. Salah semua 
c. Aktiva lainnya 

 
3.  PT “X” mengeluarkan produk barunya yang merupakan hasil inovasi produk lama dengan kualitas yang lebih baik. Ini merupakan 

: 
a. Internal business expansions 
b. External  business expansions 
c. Penggabungan horizontal 
d. Penggabungan vertikal 
e. Penggabungan silang 

 
4.  PT “X” Membutuhkan kepastian supply BB. Untuk itu PT “X” membeli sebagian besar saham PT “Y” yang juga sebagai supplier 

nya. Ini merupakan : 
a. Internal business expansions 
b. Business combination 
c. Penggabungan horizontal 
d. Penggabungan vertikal 
e. Penggabungan silang 
 

5.  Persoalan yang timbul dalam penggabungan perusahaan adalah konstribusi relatif perusahaan yang bergabung jika perusahaan 
baru : 
a. Membeli seluruh aset perusahaan lama 
b. Mengeluarkan seham sebagai alat pembayaran 
c. Membeli sebagian aset perusahaan lama 
d. Semua benar 
e. Semua salah 
 
 
 
 

PERTEMUAN KE 13 
 

1. PT “AB” adalah perusahaan yang baru dibentuk dari penggabungan PT “A” dan PT “B”. Diketahui data-data sebagai berikut : 
                                                               PT “A”                  PT “B” 
Kekayaan bersih                Rp. 2000,-           Rp. 1000,- 
Laba yang dikontribusikan             Rp.   500,-            Rp.   100,- 
Kekayaan bersih relatif PT “A” terhadap kekayaan total adalah : 
a. 67%                                                                                             d. 17% 
b. 33%                                                                                             e. 10% 
c. 83% 

 
2.  PT “AB” adalah perusahaan yang baru dibentuk dari penggabungan PT “A” dan PT “B”. PT “AB” mengeluarkan saham sebagai 

alat pembayaran berupa Saham Biasa 100 Lembar @ Rp. 10,-. Goodwill yang terbentuk sebesar Rp. 200,-. Maka dapat 
dipastikan nilai macam-macam aktiva : 
a. Rp. 1000,-                                                                                  d. Rp.   200,- 
b. Rp.   800,-                                                                                  e. Rp.   100,- 
c. Rp. 1200,- 

 



3. PT “AB” adalah perusahaan yang baru dibentuk dari penggabungan PT “A” dan PT “B”. PT “AB” mengeluarkan saham sebagai alat 
pembayaran berupa Saham Biasa 100 Lembar @ Rp. 10,-. Goodwill yang terbentuk sebesar Rp. 200,-. Maka modal saham yang 
dibentuk sebesar : 
a. Rp. 1000,-                                                                                  d. Rp.   200,- 
b. Rp.   800,-                                                                                  e. Rp.   100,- 
c. Rp. 1200,- 

 
4.  PT “X” dan PT “Y” bergabung membentuk PT “XY”. Kekayaan bersih tanpa goodwill PT “X” dan PT “Y” masing-masing Rp. 2000,- 

dan Rp. 5000,-. Jika PT “XY” mengeluarkan 10 lembar saham @Rp. 1000,- maka jurnal untuk mencatat kontribusi kekayaan 
bersih jika Goodwill diakui adalah : 
a. Mcm-mcm aktv      10.000                                                         d.  Goodwill             2.000 
               Modal saham         10.000                                                    Mcm-mcm aktv   3.000 
b. Goodwill                3.000                                                                         Modal saham     5.000 
     Mcm-mcm aktv    7.000                                                          e. Salah semua 
               Modal saham         10.000 
c. Mcm-mcm aktv      7.000 
               Modal saham            7.000 

 
 
 
 
5.  PT “X” dan PT “Y” bergabung membentuk PT “XY”. Kekayaan bersih tanpa goodwill PT “X” dan PT “Y” masing-masing Rp. 2000,- 

dan Rp. 5000,-. Jika PT “XY” mengeluarkan 10 lembar saham @Rp. 1000,- maka jurnal untuk mencatat kontribusi kekayaan 
bersih jika Goodwill tidak diakui adalah : 
a. Mcm-mcm aktv   10.000                                                         d. Goodwill         2.000 
               Modal saham     10.000                                                     Mcm-mcm aktv   3.000 
b. Goodwill                3.000                                                                         Modal saham     5.000 
     Mcm-mcm aktv   7.000                                                          e. Salah semua 
               Modal saham     10.000 
c. Mcm-mcm aktv   7.000 
               Modal saham     7.000 

 


