
PENGAYAAN
STRUKTUR ATOM

Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas/Semester : XI/1
Waktu : 45 menit

Petunjuk

1. Berdoa sebelum mengerjakan soal
2. Kerjakan di selembar kertas
3. Tulis identitas diri : Nama, Kelas, dan No Absen
4. Kerjakan soal yang lebih mudah dulu
5. Sebelum dikumpulkan teliti kembali jawaban dan identitas diri

1. Akuntansi merupakan suatu proses
mengidentifikasi, mengukur, dan
menghasilkan suatu informasi keuangan
yang digunakan untuk pengambilan
keputusan ekonomi dalam bentuk. . .
A. Laporan keuangan
B. Transaksi keuangan
C. Kekayaan perusahaan
D. Data jual-beli perusahaan
E. Data keuangan

2. Salah satu proses akuntansi adalah
mengidentifikasi data yang relevan
mengenai. . .
A. Transaksi perusahaan
B. Kekayaan perusahaan
C. Pendapatan perusahaan
D. Biaya perusahaan
E. Laba perusahaan

3. Karyawan membutuhkan informasi
akuntansi perusahaan untuk. . .
A. Menentukan penanaman modal di

perusahaan
B. Menilai kemampuan perusahaan dalam

memberikan balas jasa
C. Menentukan pemberian kredit bagi

perusahaan
D. Dasar pelaporan pertanggungjawaban
E. Menentukan pembayaran pajak

4. Informasi akuntansi bertujuan untuk
menegakkan keadilan dan sebagai
perlindungan bagi karyawan merupakan
kegunaan informasi akuntansi bagi pihak
. . . .
A. Karyawan

B. Pemerintah
C. Manajer
D. Masyarakat
E. Serikat kerja

5. Informasi akuntansi diperlukan untuk
mengetahui ketaatan perusahaan dalam
menetapkan Upah Minimum Regional
(UMR) merupakan kegunaan informasi
akuntansi bagi. . . .
A. Investor
B. Pemerintah
C. Masyarakat
D. Karyawan
E. Manajer

6. Menentukan keputusan penanaman modal
yang harus dilakukan merupakan manfaat
informasi akuntansi bagi. . . .
A. Investor
B. Pemerintah
C. Manajer
D. Masyarakat
E. Bank/kreditor

7. Suatu informasi akuntansi sangat membantu
proses pengambilan keputusan ekonomi dan
sebagai bentuk evaluasi atas kinerja yang
telah dicapai perusahaan merupakan
kegunaan informasi bagi bagi pihak. . .
A. Investor
B. Pemerintah
C. Manajer
D. Masyarakat
E. Bank/kreditor

8. Informasi keuangan yang diberikan harus
diarahkan pada kebutuhan penggunanya



dan tidak bergantung pada kebutuhan
pihak tertentu, merupakan salah satu syarat
kualitas informasi keuangan yaitu. . .
A. Netral
B. Relevan
C. Daya uji
D. Tepat waktu
E. Dapat dimengerti

9. Agar dapat digunakan sebagai dasar untuk
membantu dalam pengambilan keputusan
ekonomi dan untuk menghindari
tertundanya pengambilan keputusan
tersebut, maka sebuah informasi keuangan
disyaratkan. . . .
A. Netral
B. Relevan
C. Daya uji
D. Tepat waktu
E. Dapat dimengerti

10. Informasi keuangan harus dibuat dengan
bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan
batas pengertian para pengguna agar dapat
dimengerti oleh pengguna informasi
keuangan, merupakan syarat kualitas
yaitu. . . .
A. Daya uji
B. Dapat dimengerti
C. Tepat waktu
D. Netral
E. Daya banding

Soal Esay

1. Jelaskan 5 manfaat informasi akuntansi bagi manajer! (poin 10)

2. Jelaskan 5 manfaat informasi akuntansi bagi pemerintah! (poin 10)

3. Syarat kualitas informasi akuntansi diantaranya adalah relevan, netral, daya banding, dapat
diandalkan, dan lengkap. Jelaskan masing-masing dari syarat kualitas informasi akuntansi
yang disebutkan di atas! (poin 10)

4. Mengapa kebenaran data yang dilaporkan pihak manajamen dalam laporan keuangan sering
dipertanyakan? (poin 10)

-Selamat mengerjakan, semoga sukses -




