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DOSEN: SIANA RIA, SE, MM



1. Kerjakan dengan tulis tangan pada (kertas folio) atau ukuran A4

Pilihlan jenis soal salah satu saja, dengan mempertimbangkan nomor induk
mahasiswa, merujuk pada digit terakhir

▪ Soal A : Digit terakhir 1-5 NIM : 1 – 5, contoh NIM 180012223

▪ Soal B : Digit terakhir 6 - 0 NIM : 6 – 0, contoh NIM 180012227

• Pertanyaan yang harus dijawab setiap jenis soal adalah sama, dengan keterangan
yang berbeda pada jenis soal-soal tersebut

2. Foto & kirimkan ke email :sianaria.stiedw14@gmail.com paling lambat di hari UAS 
pukul 19.30



SOAL UAS A

PT. Terang Dunia, menganggarkan penjualan tahun 2021 untuk semester 2 dengan pola penagihan piutang seperti data 

di bawah ini. Selain dari penjualan, perusahaan juga menerima penerimaan lain-lain dan mengeluarkan kas.  Sumber

pemasukan kas terdiri dari: Penjualan tunai, kredit , penerimaan lain-lain dan penjualan aktiva tetap. 

1. Pengeluaran kas perusahaan berupa biaya operasional sebesar 55% dari penjualan setiap bulannya. 

Perusahaan membeli aktiva tetap pada bulan Juli sebesar Rp. 5.500.000,- dan penjualan aktiva tetap sebesar

Rp. 2.500.000 di bulan yang sama, serta pengeluaran lain-lain.

2. Saldo awal bulan Juli 2021 sebesar Rp. 650.000,-

3. Adapun data penjualan, penerimaan lain-lain dan pengeluaran lain-lain untuk semester 2 tahun 2021 seperti

data di bawah

DATA Penjualan, Penerimaan Lain-lain & Pengeluaran Lain-lain - SOAL A

BULAN PENJUALAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENGELUARAN LAIN-LAIN

Juli 1,400,000 230,000 115,000 

Agustus 1,300,000 150,000 75,000 

September 1,800,000 186,000 93,000 

Oktober 1,900,000 275,000 137,500 

November 1,400,000 201,000 100,500 

Desember 1,500,000 178,000 89,000 



Perusahaan menganggarkan penjualan secara kredit dengan pola PENAGIHAN penjualan sebagai berikut:

▪ 60% dari padanya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya penjualan kredit dengan cara:p

▪ 40% diterima pada bulan terjadinya transaksi (penjualan)

▪ 40% diterima satu bulan sesudahnya

▪ 20% diterima dua bulan sesudahnya

▪ 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih

SOAL UAS A

Apabila hasil penyusunan kas sementara saldo awal bulan negative, maka PT. Terang Dunia akan meminjam uang

pada Bank, dengan tingkat bunga 12% (bunga per bulan = 1%). Pokok pinjaman akan dilunasi sebanyak 3 kali, 
yang dimulai pelunasan pokok dan bunga pada bulan berikutnya setelah pinjaman, sebesar Rp. 4.500.000,- yang 
akan dibayarkan di bulan berikutnya dengan pokok Rp. 1.500.000,- dan bunganya setiap bulannya.

PERTANYAAN SOAL:
Buatlah laporang Anggaran semester 2 tahun 2021 untuk PT. Terang Dunia, sesuai dengan data-data 

di atas sbb:

1. Pengumpulan Anggaran Piutang

2. Anggaran Penerimaan Kas

3. Anggaran Pengeluaran Kas

4. Anggaran Kas Sementara

5. Anggaran Kas Final



SOAL UAS B

PT. Selalu Maju, menganggarkan penjualan tahun 2021 untuk semester 2 dengan pola penagihan piutang seperti data di 

bawah ini. Selain dari penjualan, perusahaan juga menerima penerimaan lain-lain dan mengeluarkan kas.  Sumber

pemasukan kas terdiri dari: Penjualan tunai, kredit , penerimaan lain-lain dan penjualan aktiva tetap. 

1. Pengeluaran kas perusahaan berupa biaya operasional sebesar 55% dari penjualan setiap bulannya. 

Perusahaan membeli aktiva tetap pada bulan Juli sebesar Rp. 16.500.000,- dan penjualan aktiva tetap sebesar

Rp. 7.500.000 di bulan yang sama, serta pengeluaran lain-lain.

2. Saldo awal bulan Juli 2021 sebesar Rp. 1.950.000,-

3. Adapun data penjualan, penerimaan lain-lain dan pengeluaran lain-lain untuk semester 2 tahun 2021 seperti

data di bawah

DATA Penjualan, Penerimaan Lain-lain & Pengeluaran Lain-lain - SOAL B

BULAN PENJUALAN PENERIMAAN LAIN-LAIN PENGELUARAN LAIN-LAIN

Juli 4,200,000 690,000 345,000 

Agustus 3,900,000 450,000 225,000 

September 5,400,000 558,000 279,000 

Oktober 5,700,000 825,000 412,500 

November 4,200,000 603,000 301,500 

Desember 4,500,000 534,000 267,000 

TOTAL 27,900,000 3,660,000 1,830,000 



Perusahaan menganggarkan penjualan secara kredit dengan pola PENAGIHAN penjualan sebagai berikut:

▪ 60% dari padanya adalah penjualan tunai, sedangkan sisanya penjualan kredit dengan cara:p

▪ 40% diterima pada bulan terjadinya transaksi (penjualan)

▪ 40% diterima satu bulan sesudahnya

▪ 20% diterima dua bulan sesudahnya

▪ 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih

SOAL UAS B

Apabila hasil penyusunan kas sementara saldo awal bulan negative, maka PT. Selalu Maju akan meminjam uang

pada Bank, dengan tingkat bunga 12% (bunga per bulan= 1%). Pokok pinjaman akan dilunasi sebanyak 3 kali, 
yang dimulai pelunasan pokok dan bunga pada bulan berikutnya setelah pinjaman, sebesar Rp. 13.500.000,-
yang akan dibayarkan di bulan berikutnya dengan pokok Rp. 4.500.000,- dan bunganya setiap bulannya.

PERTANYAAN SOAL:
Buatlah laporang Anggaran semester 2 tahun 2021 untuk PT.  Selalu Maju, sesuai dengan data-data 

di atas sbb:

1. Pengumpulan Anggaran Piutang

2. Anggaran Penerimaan Kas

3. Anggaran Pengeluaran Kas

4. Anggaran Kas Sementara

5. Anggaran Kas Final




