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1. Jelaskan mengenai biaya memegang kas dan mengapa perlu diperhitungan! (skor 20) 

 

2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 2 jenis pendaanaan berdasarkan prosesnya dan 

berikan contohnya! (Skor 20) 

Dibawah ini, Anda cukup  memilih jenis soal sebagai berikut 

Soal A No. Absen dengan digit terakhir 4 – 6 

Soal B No. Absen dengan digit terakhir 7 - 0  

Soal C untuk No. Absen dengan digit terakhir 1 – 3 
            Contoh  NPM: 171530005 harus memilih soal Soal A 

     Dimana kesalahan pilihan soal tidak ditolerir 

 

3. Berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang PT. ABC dibawah 

ini? 

(skor : 30) 

Soal A 

PT. ABC memiliki nilai penjualan per tahun Rp 225 juta, seluruhnya dijual secara 

kredit dengan ketentuan 2/10, net/30. Dari jumlah tersebut, 70% dibayar dalam masa 

potongan, dan sisanya dalam waktu 30 hari. 

 

Soal B 

PT. ABC memiliki nilai penjualan per tahun Rp 555 juta, seluruhnya dijual secara 

kredit dengan ketentuan 2/10, net/30. Dari jumlah tersebut, 60% dibayar dalam masa 

potongan, dan sisanya dalam waktu 30 hari. 

 

Soal C 

PT. ABC memiliki nilai penjualan per tahun Rp 475 juta, seluruhnya dijual secara 

kredit dengan ketentuan 2/10, net/30. Dari jumlah tersebut, 80% dibayar dalam masa 

potongan, dan sisanya dalam waktu 30 hari. 

 

4. Hitunglah modal kerja yang diperlukan Perusahaan ABC agar manajamen modal 

kerjnya efektif dan efisien untuk jenis soal di bawah ini (skor: 30) 

 

 



 

Soal A 

Rencana produksi barang jadi sebanyak 18.500 unit per bulan, sementara untuk 

memproduksi 1 unit barang diperlukan 14,25kg bahan baku dengan harga Rp. 2.250,-

/kg. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 12 hari. 

Lamanya proses produksi 6 hari. Setelah menjadi barang jadi biasanya disimpan di 

gudang selama 20 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 25 hari. Upah langsung 

untuk barang jadi Rp. 1.750,-/unit, dengan biaya pemasaran tunai Rp. 23.500.000,-

/bulan, biaya administrasi dan umum Rp. 10.500.000,-/bulan. Kas yang harus ada 

minimal Rp. 4.500.000,-. 

  

Soal B 

Rencana produksi barang jadi sebanyak 37.500 unit per bulan, sementara untuk 

memproduksi 1 unit barang diperlukan 24,25 kg bahan baku dengan harga Rp. 3.250,-

/kg. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 10 hari. 

Lamanya proses produksi 7 hari. Setelah menjadi barang jadi biasanya disimpan di 

gudang selama 15 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 30 hari. Upah langsung 

untuk barang jadi Rp. 2.250,-/unit, dengan biaya pemasaran tunai Rp. 21.600.000,-

/bulan, biaya administrasi dan umum Rp. 11.500.000,-/bulan. Kas yang harus ada 

minimal Rp. 3.500.000,-.  

 

Soal C 

Rencana produksi barang jadi sebanyak 21.500 unit per bulan, sementara untuk 

memproduksi 1 unit barang diperlukan 17,25 kg bahan baku dengan harga Rp. 4.650,-

/kg. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang selama 12 hari. 

Lamanya proses produksi 10 hari. Setelah menjadi barang jadi biasanya disimpan di 

gudang selama 10 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari. Upah langsung 

untuk barang jadi Rp. 4.550,-/unit, dengan biaya pemasaran tunai Rp. 17.200.000,-

/bulan, biaya administrasi dan umum Rp. 9.500.000,-/bulan. Kas yang harus ada 

minimal Rp. 2.500.000,-.  

 


