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3. 1 Menjelaskan unsur-unsur manaleme"
3.2 Menjelaskan fungsi manajemen dara* ::- l=
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,s:,lah manajemen sering kita dengar pada perusahaan besar, karena badan usaha
^:empunyai hubungan yang erat dengan manajemen Dggglgstfm manajemen yang
33 ( rnemungkinkan perkembangan dan kemajuan badan usale dan sebalikn=ya likaEiEte-m
-aIajemen perusahaanTrdak ses-uaiprosedur, makT66sar kemungkinan-aRan-berakibEf
'='.. ca.a peruSEfieen-Tersebut. Badan us-aha merupakan suatu kesatuan unrt yang bertujuan

-^:r11a.naa!*Ig!Ilg!ga! SEd-afi"g-ffin Tnanajemen merupakan suaT[ERTMTdslEn!
:3-:-3!ingan antara aktivitas satu dengan dkt'ifi651Einnya. Aktivitas tersebut ticjak hanya
:: :- rai mengelola orang-orang yang bekerya pada suatu perusahaan, melainkan mencakup
: -::<a:-iindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang
) z'-?1.^t untuk menentukan dan mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya

Rangkaian aktivitas lnl disebut proses manajemen, sedangkan orang yang

- =- -: - j-;-fEngalur proses manajemen disebut manajer.
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A Unlur-unlnr llcneiemen

Berikut beberapa devinisi manajemen yang diungkapKan oleh beberapa ahli.

fq Karnadi Wargasasmita
L/ Manajemen adalah mengatur, mengurus, memimpin, mengawasi pekerjaan-pekerjaan ke

arah tujuan usaha.

Te Liang Gie

Manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan{indakan dalam usaha kerla sama

manusia, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Webster s Dictionary

Manajemen adalah tindakan mengelola kecakapan dalam usaha mengarahkan administrasi

(managentent is the act of managing, skill in directing administration).

Harold Koontz dan O'Donnell

Manajemen adalah penyeiesaian pekerjaan melalui kegiatan-kegiatan orang lain

(management is getting things done through the efforl of other people).

S. Prajudi Atmosudirdjo
Manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang uang,

mesin-mesin. dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan.

Sondang P Siagian

Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasildalam

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

fg\ John D Mittet
\-/ Manajemen adalah proses mengarahkan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kerja terhadap

orang-orang yang tergabung daiam suatu organisasi resmi untuk mencapai suatu tujuan

(management is the process of dircting and facilitating the work of people organized in

formal group to achieve a desired goal).

George R Terry

Manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui (dengan

menggunakan) kegiatan orang lain (management is the accomplishing of a predetermined

objective through the effort of the people).

Frederick W. Taylor

Be{iau mengemukakan empat prinsip manajemen penting, yaitu sebagai berikut.
jg1 eengembangan metode keqa terbaik

[ 2f Pemilihan serta pengembangan peKer,a-Deker1a

Y, Usaha menghubungkan metode kerla terbark dengan pekerja yang terpilih dan terlatih.

Vjl Adanya kerja sama antara manajer dan non manaJer oaiam hal pembagian kerla, danL'/ 
tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan.

2. Tingkatan Manajemen
terdasarkan tingkatannya, manajemen dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

G.t Top Management (Manajemen Puncak)v 
to!-M---anagement (Manajerffit-aTJ; dikenal pula dengan istilah executive officer,

beftugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan

lalannya perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO

lChief lnformation Officer), dan CFO (Chief Financial Officer). Manajemen tingkat ini

F \'
{=7 ffiu*

0
- biasanya terdiridaridewan direktur dan direksi utama.

M i d"d& m ryggm ent ( M an ai em en M e n e n g a l!
Manajemen tingkat menengah (middle managemenf) mencakup semua manaJemen yang

berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai

1. Pengertian Manajemen
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penghubung antara keduanya. Jabatan yang terrnasuk rnanajer nrenengah di antaranya
kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik., atar_l nr.;ejer divisi

c. Lower Management (Manajemen Bawahi
LowerManagement(Manajemen Bawah), disebutjuga manajemen pelaksana lsupervisiory
management) atau manajemen lini pertama (first-llne nanegement) diKenai pula dengan
istilah manajemen opelgq!-onal, merupakan manajemen tingkatan pai nc .endah yang
bertugas memim-.om-ptn dan mengawasi karyawan ncn-manaierial yang ier i5a: Jatam proses
produksi.

3. Prinsip Manajemen
Satu-satunya tokoh yang membahas mengenar prinsrp-c: -: : -'3.e-e- 

=' z:z:- --r=nry Fayol.

Berikut 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol

a. Pembagian kerla (Division of Labour).

b. Kekuasaan (wewenang) dan tanggung jawab \authori';y, anC res:: -s : .-,

c. Disiplin(Discipline).
d. Kesatuan perintah (Utility of comntand)
e. Kesatuan arah (Unity of Direction).
f. Kepentingan individu harus berada di bav,ran kepentingan umLr1,

interest to general interest).

Pembayaran upah yang adll (Remuneration of personal).

Pem usatan (C e ntral izatio n)

Rantai Skalar (Scalar chain alau line of authority).
Tata tertib (order).

Keadilan (equity).

Stabilitas pegawai (stability of tenure of personal).

I nsiatif (in itiative).

Jiwa kesatuan (Esprds de corps).

Manaier
--*Seorang manajer merupakan ujung tombak aiau kunci keberhasilan suaiu keg a:3- :-::- s3s

Manajer adalah seorang yang karena pengalanran, pengetahuan, dan kete:a-c ?^^ .z . z{.-
oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan. dan :rs-13-::^ jkar
kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Syarat-syuarat menJac -z''-.=. antara
latn sebaoar beflKut.

al_ Senatlasmani dan rohani.

b. Mempunyai stabilitas emosi, daya ingat dan kesehatan yang tinggi, kemaia: -e-ganalisis
serta intuisi yang kuat.

c. Mempunyaitingkat intelegensia yang tinggi, penampilan yang tenang ca: -:enyakinkan,

kreativitas yang tinggidalam bidang atau kegiatan yang ditangani
d. Mampu berpikir secara abstrak, menciptakan kerja sama dan sal,r: cergertian serta

' berkomunikasi dengan baik.

Seorang manajer harus membekali dirinya dengan keterampilan. Menurui lndriyo Gitosudarmo
danAgus mulyono, keterampilan yang dlmilikioleh seorang manajerantara lain sebagaiberikut.

Keterampilan konse

Ma-hE16r pada tingkat atas (top manager) harus memilikl keterampilan untuk membuat

g

h.

i.

j

k.

t.

m.

lllnjrp ide, 9an gjgeglgq$e.Iqllsn organisasi. Keterampilan ini sering disebut
sebagai keterampilan konseptual (konseptual skilif.Ga$asan atau ide serta konsep tersebut
kemudian harus dijabarkan menjadi suatu rencana kerja yang kongkret biasanya disebut
proses perencanaan. OIeh karena itu, keterampilan konseptual juga merupakan
keterampilan untuk membuat rencana kerja.

Keterampilan konseptual sangat diperlukan bagi manajer pada tingkat yang tinggi. Semakin

tinggi tingkatan manajerial seseorang harus semakin membekali dirinya dengan
keterampilan konseptual ini. Apabila seorang manajer pada level yang tinggi iidak memiliki
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Berilah penjelasan singkat mengenai keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer berikutl

'No
Keterampilan,Dasar

...,. Mahajerial Penjelasan

1 Keterampilan teknis
(technical skill)

2 Keterampilan berhubungan

dengan orang lain (humanity
skill)

Keterampilan membuat
keputusan

4. Keterampilan manajemen

waktu

5. Keterampilan konseptual
(conceptional skitt)

c.

keterampilan konseptual, tentu saja organisasiyang dipimpin akan mengalami stagnasi
dan tidak mampu berkembang
Keterampilan kemanusiaan atau komunikasi
Keterampilan kemanusiaan atau komunikasidisebut juga humanskl/. Komunikasiyang
persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap ta-wahan yang dipimpinnya. oengan
komunikasiyang persuasif, bersahabat, din kebapakan akan memouat karyawan merasa
dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan
berkomunikasidiperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah.
Keterampilan teknis
Keterampilan teknis mgru-R-3kan merupakan kemampuan kemampuan untuk menjalankan
suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, memperbaiki mesin, membuat kursi, merangLui orngr,
dan keterampilan teknis lainnya.

A' lsilah titik-titik pada soat-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!i l'/elaksanakan kegiatan-kegiatan dalam ,puyu menca[ai tuluan yang telah ditentukan
terlebih dahulu merupakan fungsi dari ... .

2 Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan penciptaan dan penyerahan barang danjasa kepada konsumen atau masyarakat, agar dapat'memperluas pasar bagi kemajuan
suatu perusahaan atau industri disebut . ..

3' Suatu srstem tingkah laku manusia yang kooperatif, dipimpin secara teratur melalui usaha
yang terus-menerus, dan merupakan tindakan rasional, oiseout ....4' Memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraaan atau pelaksanaan keuangan dan
meningkatkan serta memaksimalkan keuntungan merupakan fungsi dari penerapan
manajemen . .

5. Manajemen puncak terdiri dari sekelompok .. .
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6. Pengawasan dilakukan setelah ejiketahur Kasaiahail, kekeiiiilai'i ,Jaii 3err;.at;rrr_'lur.raan dari
laporan yang diterima. artiriya $aiarri keeie t3r ;,enEav/asai- Jrr-: 3Ehzir -iiengEtrnaken

metode....
7 . Memiliki tujuan yang jelas, bersifat sederhana, memuat ana!isis tei-hariap pe <e rjaarr, bersifat

fleksibei, memiliki keseimbangan dan kesan mei-u pakan s;;arat-s,/ara!
8. Organisasi yang hanya rnengenal satii xo,.nando dari rnanaier 0uncak iangsung ke mana1,,

menengah dan dari manajer menengah iar':gs"rng ke i-i rani.ior i-rre i'iri-r&r.-ir r i:i[i c]ari g;rj3nrse:i

9. Tingkatan m;rna.jemen terendair daiam suaru crganisasi l,aitii n rrnajer
10. Suatu ketentuan yang disinrpulkan dari proses mengg:rakkan sirbvek (crang.r oan ah;yei

(bahan-bahan) yang berlaku sebagar dasar petuniuk bagr seseorang dalam r::,:iaKrkan
kegiatan-kegiatan untuk mencapaituluan yang telan ciiteiapkar, disefiLit .

Jawablah pertanyaan-pertanyaan
1. Apakah yang dimaksud dengan r

2. Jelaskan pengertian manajemen sebagai senii

Jawab ,

Sebutkan empat prinsip

Jalab :

berikut dengan jawabair yang jelas dan benarl
manajemen?

penting dalam manajemen menurut Frederic!< \lJ. 
-Iaylor!

Bagaimana cara mempertahankan kedisiplinan?
Jawab :

5.

6.

Sebutkan tiga tingkatan manajemen !

Jawab :

Berikan contoh jabatan yang termasuk manajer menengan I

Jawab :

7. Sebutkan tugas manajemen tingkat atas!
Jawab :

Apakah yang dimaksud dengan Etika manajerial?
Jawab :

Sebutkan tugas manajemen bawah!

Jawab .

10 Berilah contoh top manajemenl

Jawab :

rxateri(i\
ee*. *q/

B FungtilrNonrriemendaleimPerrgelolocrnBcrdcrnUrahcrffi
iffi

Fungsi dan Sarana Manajemen
a. Fungsi manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan seiaiu ada dan nrelekat di

dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan
kegiatan untuk mencapai tujuan.
1) Ferencanaan

Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber
yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tu.luan perusahaan secara
keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhitujuan itu. Perencanaan yang efektif
harus dapat memenuhi formula 5W + 1H, yaitu sebagai berrkui.
a) Menetapkan tujuan yang hendak dicapai atau harus dapat menjawab pertanyaan

what (apa yang hendak dicapai)?

ry .-"r"r.i{r "iiiirvrn 
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b) Menetapkan alasan dilakukan hal tersebut atau harus

why (mengapa haltersebut perlu dilakukan)?

c) Menetapkan di mana kegiatan itu dilaksanakan atau

where (di mana hal tersebut dapat dilakukan)?

dapat menjawab pertanYaan

harus menjawab PertanYaan

d) Menetapkan orang-orang yang tepat atau harus menjawab perLanvaan when

hal tersebut akan dilakukan)?

(kapan

e) Menetapkan orang-orang yang teOat atau harus menjawab pei-ianyaan who

(siapakah yang akan melaksanakan)?

f; Menetapkan cara tujuan itu dapat dicapai atau harus menjawao pertanyaan how

(bagaimana cara melakukannYa)?

Oenigai demikian, suatu perencanaan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut.

a) Mengimbangi ketidal<teraturan dari perttbahan

b) Memusatkan perhatian dan sasarair.

c) Memperoleh pengelolaan yang ekonornts dan efektif'

d) MemudahkanPengawasan

e) Mendorong orang memberikan prestasi

fl Mengukur hasilyang dicapai seorang

g) Membantu seorang manajer mencapaitu1uan

2) Pengorganisasian' 
eengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar

menlaOi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Proses organizittg yang lazim ditempuh

sebagai berikut.

a) Membagl pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan tugastugas, dan tanggung

jawab.

b) Membentuk susunan jabatan dan peranan dengan pemberian nama.

c) Membentuk sistem-sistem kekuasaan dan status formal'

d) Membentuk suatu struktur organisasi untuk melakul<an komunikasi-komunikasi

internal.

3) Pengarahan
pengarahan (directing) adalah suaiu tindakan untuk mengusahakan agar semua

anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan

manajerialdan usaha.

4) Menggerakkan

Menggerakkan (actuating) adalah suatu tindakan menggerakkan orang-orang agar

mau Oeterla dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk

mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif Dalam hal int dibutuhkan

kepemimpin an (leadershrp), yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar

mau bekerja dengan tulus, sehingga pekerjaan berjalan lancar dan tujuan dapat

tercaPai.

5) Pengawasan
pengawasa n (controlling) merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan

mengendalikan jalannya suatu kegiatan Tujuannya untuk mencegah atau memperbaiki

kesalahan penyimpangan, penyelewengan, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai

dengan rencana.

b. Sarana manajemen
Untux mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (fools). Iools

merr.rpa(an syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools tersebut

dikenaidengan 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, dan markets'

1) Man lorang atau manusia)

Orang atau manusia (man) merupakan faktor yang membuat tujuan dan rnelakukan

proses untuk mencapai tujuannya. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk kerja

Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama

untuk mencaPai tujuan Yang satu.

,ii.Js$$S;;t$iii iJuliN'
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2.

2) Money(uang)

Uang (money) merupakan alat tukar atau alat pengukur nilai Besar kecilnya hasil
kegiatan dapat diukur-darijumlah uang yang beredar dalam perusahaan Oleh karena
itu, uang merupakan alat (fools) yang penting untuk mencapai tu1uan karewna segala
sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal iniakan berhubungan dengan berapa
uang yang harus disediakan untuk membiayai tenaga kerja, alat-alai yang dibutuhkan,
dan hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

3) Material

Materi merupakan salah satu sarana yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia.
Tanpa materi, hasil yang dikehendakitidak akan tercapai. Materi atau barian , naterials)
terdiri dari bahan setengah jadi {raw material) dan bahan jadi.

4) Machine

Mesin (machine) diperlukan penggunaannya, karena rnembarnra <c:r-.idairan
menciptakan efisiensi kerja, menekan biaya, dan menciptakan keuriu-:an bagi
perusahaan.

5) Methods

Meiode (methods) yaitu aiur proses atau cara yang dipakai dalam pelaksanaar :..=r1a

suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepa: a sesai-an.
fasilitas-fasilitas yang terseclia, penggunaan waktu, uang dan kegiatan usaha

6) Market

Pasar (market) bagi suatu produk berperan sangat penting, karena bila barano ,. ang
diproduksi tidak laku, nnaka proses produksi akan terhenti. Artinya, proses kei-ja :,:a<
akan berlangsung. Agar pasar: dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuar
dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

Bidang-bidang Manajennen
a" Manajemen Perkantoran

Manajemen Perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisas,
(mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasr
dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesua
tujuan mengenaisesuatu halatau kegiatan. Halatau sasaran yang terkena oleh rangkaian
kegiatan itu pada umumnya ialah pekerjaan perkantoran (office work).
Yang termasuk pekerjaan perkantoran diantaranya sebagai berikut.
1) Mengetik (typing).

2) Menghitung(calculating).
3) Memeriksa(checking).
4) MenyimpanwarkaVarsip(filing).
5) Menelepon(ielephoning).

6) Menggandakan(duplicating).

7) Mengirim surat (mailing).

Planning dalam manajemen perkanioran mencakup hal-hal sebaga; c.. t.t;i

1) Pertimbangan mengenaijenis-jenis keterangan yang akan cica:ai
2) Format yang akan digunakan.
3) Pihak yang menerinra keterangan.
4) Alat untuk menEumpulkan data untuk mengerjakannya
5) Mesin-mesirr dan alat-alat kantor yang akan digunakan
6) Prosedur-prosedur yang akan diikuti.
7) Penggunaan ruangan kantor secara efisien.

b. Manajemen Administrasi atau Akuntansi
Manajemen administrasiatau akuntansi merupakan bidang manajemen yang bertugas
mencatat semua transaksi/ kejadian untuk menghasilkan informasi data ekonomi yang
berupa laporan keuangan untuk pengambilan keputusan manalemen

-
,.:l ::,:'Y 
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d.

Berikut hal-halyang berhubungan dengan manajemen administrasi atau akuntansi.

1) Fungsi Pencatatan. 3) FungsiPelaporan.

2) FungsiPengikhtisaran.

Manajemen Froduksi
lVlanajemen produksi merupakan bidang manajemen yang berperan dalam

mengkoordinasikan (sumberdaya manusia, sumberdaya alam, mesin-mesin, dan modal)

kegiatan untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Berikut urutan atau tahapan yang

dilakukan oleh manajer Produksi.
1) Menyusun rencana kerja dan urutan-urutan kerja.

2) Membuat time schedule, yaitu jadwal mengenai kapan pekerjaan dimulai dan berakhir.

3) IMembimbing para bawahan dan sekaligus melakukan koreksi-

4) Mener,tui<an kepada siapa barang akan dipasarkan
pengawasan produksi merupakan .aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Kegiatan pengawasan

produksi meliputi hal-hai sebagai berikut.

1) Barang yang diproduksi dapatditerima oleh konsumen, sehingga kebutuhan konsumen

dapat terpenuhi naik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Z) Pelaksanaan proses produksi sesuai dengan waktu yang telah rJitetapkan atau tidak.

3) Menetapkan standar barang.

4) Menyeleksi kualitas bahan baku yang akan digunakan dalam proses produKsi, karena

jika kualitas bahan baku yang digunakan bagus, maka hasil yang diperolehnya juga

mempunyai niiai lebih jika dibandingkan dengan penggunaan bahan baku standar

rendah.

Manajemen Keuangan
Manajamen keuangan merupakan bidang manajemen yang berkaitan dengan masalah

permocialan, penerimaan cjan pengeluaran uang, dan menjamin likuiditas dan solvabilitas

perusahaan.

Berikut hal-hal yang berhubungan dengan manajemen keuangan'

1) Perencanaankeuangan.

2) Penentuan sumber modalyang diperlukan.

3) Mengatur/mengawasi penggunaan keuangan perusahaan.

4\ Mengadakan pembukuan keuangan yang dapat diperianggungjawabkan.

S) Menentukan sumber dana dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan langka waktu

pengembalian, dan lain-lain

Manajemen Pemasaran
Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara maksimal fungsi-fungsi

pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen

ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Adapun fungsi-fungsi pemasaran

iersebut terdiri dari:

1) Penjualan
Fungsi ini merupakan fungsi utama, karena bertujuan untuk segera menjual barangi

jasa ke konsumen sehingga memperoleh keuntungan.

2) Pembelian
Fungsi ini bertujuan memilih barang yang akan dibeli untuk dijual kembali. Misalnya

memllih harga, jenis, bentuk, mutu dan warna yang sekiranya dijual kembali akan

mem peroleh keuntungan.

3) Pengangkutan
Fungsi pemindahan barang dari tempat barang dihasilkan ke tempat barang

dikonsumsr Misalnya menentukan alat angkut ongkos dan lain-lain yang berhubungan

dengan distribusi

e.
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4)

5)
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Penyimpanan
Penyirnpanan merupakan fungsi untuk menyimpan barang-barang pada saat barang

selesai drproduksi sampai pada saat barang dikonsunrsi.

Pembeianjaan
Pembelanjaan merupakan fungsi nnendapatkan modal baik dari sumber rntern (pemilik)

maupun ekstern (bukan pemilik).

Fenangge;n#am rlsik*
Penan96urlar:6an risik* *r*rupek*n I'ungsi rne*ghincleri rian nr'*ngu:"angi resikcl yang

b*rk*it*n el*ngan pBrfiG$#.ai'1 balanl; n:is*!nya d*n6yan f)relgraril asuiansi.

.$ismcj*ri:*asi r{a * S ra d i n 
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.Itan*.:r'i*,rs,! flij{.rl:,-rii i:;:il::-:';:rii:t; *egr:l-;j=ie ll -l:;:tl.ui.i 
g:pe+*ifik*iil l;;lra:nr^-i:ararr,3, sep*rii

ulr,ti;";ir: il.,iiiliI;r..iii;:):llir ::., i:s,ir i:ar: f.c;.-ui::I i:i."rr-1tii[: aii*!i*i: ils*iia rrrengqclinrig-

g*k:i:,;i<at; i..ri:jiejlij !":e ,jz G,;: (1jI rfl!6n sl::::: - KJ:,:i..;'j ,jjrilg ir.tiah ffenrl*pei pengakL;ar-l

el*nia 5:er-ii;rilHrllie il" Idisairiya rire;-n(ir:<sa j=r '--r.-,1;1i iji:i',;an fsncff indere, c!*ngan

algt, ;:ia* ;r",e{*iui -.:cirt*i:

$,) F**Er"lvv3pil!*n inferrr*asi Fasar

Pengumpulan ii'iforrnasi pasar merupakan iungsi ieniang ; ialar:r baiarig ,iri tg tEroCar'

di pasar, jumlahnya, barang yang dibutuhkan konsumen nar'gai:/a clan sebagainya.

Manajernen Personalia
lVlanajemen Personalia berarti segenap aktivitas ryang bersangkut paut cengan masalah

penggunaan tenaga kerja rnanusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai iu.luan

tertentu. Bila dirinci maka kegiatan manajemen personalia terdiriatas:

1) Pengadaanpegawai/penerimaan.

2) Penarikan tenaga kerja, untuk mengisijabatan yang lowong.

3) Seleksipegawai.

4) Pengembanganpegawai.

5) Rotasi(perputaran)jabatan.

6) Memotivasipegawai.

7) Mensejahterakanpegawar.

f.

ffiW Lnrisren 2

A. lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas tertentu yang mutlak

dilaksanakan supaya tujuan tersebut dapat tercapai secara . . . cjan .

2. Perencanaan jenjang menengah merupakan perencanaan yang bersrfat ....

3. Ada sekelompok orang, kerja sama, dan kegiatannya ditujukan untuk mencapaitujuan

merupakan unsur-unsur dari ....

4. Pemimpin yang mempertimbangkan pendapat bawahan dalam mengambil keputusan

merupakan ciri dari tipe pemimpin ....

5. lVlemberikan kepercayaan untuk mendudukijabatan yang lebih tinggi disebut ....

6. Prodttct, price, promotion, dan p/ace merupakan unsur penting dalam pernasaran yang

disebut . ..

7. Perencanaan anggaran (penerimaan dan pengeluaran), melaksanakan anggaran, dan

melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ... .

.{t
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8.

9.

10.

2.

J.

q
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7

Tugas untuk membenarkan kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan crganisasi,

disebut . ..
Adanya pendelegasian wewenarrg, cernbagian tugas, dan memiliki manajer puncak yang

profesional merupakan fungst dari ..

Dapai digunakan sebagai pedornan dalam i^;elarsanakan kegiaian dan membuat
pelaksanaan tugas menjadi tepat nrei"upakan manfaat dari ... .

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran?

Jawab :

Sebutkan tiga langkah pelaksanaan proses pengatvasan!

Jawab .

Apakah yang dimaksud dengan Pengarahan (directing)?

Jawab :

Sebutkan dua fungsi rnanajemen keuanganl

Jawab :

Jelaskan pengertian actuating !

Jawab :

Apakah yang dimaksud dengan nnanajemen produksi?

Jawab
l^ --,-- ,a-+^.-^

n,L :-
-- , 1-

menurut William Leffingwell dan Edwin

-:?- z-,a-l l r aKs-c oe.ia' ;-^:s :e-:enCairan daianr produksi?
a.--

Je;as<an pen geftian manalemen pei-Kanlc.a r'
Jau,ab .

lu Bagaimana cara melakukan sistem pengorganrsasian yang baik dalam suatu organisasi

atau perusahaan?

Jawab :

PeranBadan.UlohrrdoIamPerekonomianlndonetio-=
ffi

Pengertian badan usaha
Badan Usaha adalah kesaiuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari

laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkalidisamakan dengan perusahaan, walaupun

pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara

perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Secara rinci berikut fungsi dari badan usaha.

a. Fungsikomersial

Fungsi komersial berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu dan

harga bersaing atau memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan.

b. Fungsi sosial

Fungsi sosial berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak

langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti penyediaan kesempatan kerja, alih

teknologi, dan pengetahuan pekerja, dan lingkungan hidup.

c.

,l 
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c. Fungsiekonomisosial
Badan usaha merupakan mitra pemerintah oalam pembangunan ekonomt nasional, antara
lain dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanlangan tangan pernerintah dalam
pemerataan pendapatan nasional.

2. Jenis-jenis Badan Usaha
Badan usaha di lndonesia, dapat dibedakan menjadl secagai berrkut.
a. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan

1) Bidang Ekstraktif
Badan usaha yang bergerak dalam bidang eksiraktif melakukan aktivitasnl,a denagn
mengambrilapa yang telah disedrakan oieh alam atau sumber dava alam ilisalnya
pertambanEan minyak bumi pertambangan batu bara, dan perkayuan

2) Bidang Agraris

Badan usaha yang bergerak dalam bidang agraris membudidayakan tumouh-
tumbuhan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Misalnya PT
Perkebunan Negara Badan Usaha pembibitan, Badan Usaha Tambak, dan lain
sebagainya

3) Bidang lndustri

Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri meningkatkan nilai ekonomi sutau
barang dengan cara mengubah bentuknya agar mempunyai nrlar lebih lv'iisalnya: PT.
Kimia Farma, PT Semen Cibinong, PT Pusri, dan lain sebagainya.

4) Bidang Perdagangan

Badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan melakukan aktivitas pembelian
dan penjualan suatu barang tanpa mengubah bentuknya dengan maksud untuk dijual
kembalikepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Misalnya:
PT Sarinah (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan lndonesia

5) Bidang Jasa
Badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa memenuhi kebutunan dengan jalan
menyediakan jasa bagi masyarakat. Misalnya: PT Asuransi Jiwasi-aya (Persero)
bergerak dalam bidan asuransi, PT Bank BNI (Persero) bergerak dalam bidang
perbankan, Perum Pegadaian, Koperasi simpan pinjam, dan PT Gar-uca lnccnesia.

b. Berdasarkan wilayah negara
1) Badan usaha penanaman modaldalam negeri

Kepemilikan modal badan usaha modaldalam negeri yaitu masyarai<a: r:egara itu
sendiri. Penanaman modal dalam negeri sangat membantu pernei-rntah dalam
pembiayaan pembangunan. Misalnya, badan usaha yang dimiliki oJe h prhak swsta
lndonesia.

2) Badan usaha penanaman modalasing
Kepemilikan modal badan usaha modal dalam negeri yaitu masvarakat luar negeri
yang kegiatan usahanya di lndonesia. Tujuan diizinkannya penanaman modal asing
oleh pemerintah yaitu untuk membuka kesempatan kerja, mempercepat alih teknologi,
dan meningkatkan ekspor. Misalnya, PT Standart Chartered Bank Citibank, dan larn

sebagainya.
c. Berdasarkan kepemilikan modal

1) Badan Usaha Milik Negara
Di lndonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau
seluruh kepemilikannya dimilikioleh Negara Republik lndonesia. BUMN dapat pula
berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa

bagi masyarakat. Pada umumnya badan usaha ini membidangi kegiatan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dan memberi pelayanan kepada masyarakat.
Misalnya, PT Pertamina, Perum Pegadaian, Perum Damri, dan lain sebagainya.

2) Badan Usaha Milik Swasta
Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan
dimodali oleh pihak swasta. Badan usaha swasta terdiri dari badan usaha swasta

W%r
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dalam negeri dan badan swsta asing. Misalnya, PT Matahari, PR Gramedia, dan lain

sebagainya.

3) Koperasi

Berdasarkan UU Perkoperasian No. 25Tahun 1992 Pasal 1, koperasi sebagai sebuah

badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Modal koperasi berasaldari

anggotanya. Misalnya: Koperasipegawainegeri, Koperasinelayan, koperasisimpan

pinjam, dan lain sebagainya.

4) Badan usaha campuran

. Badan usaha campuran adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dimiliki

oleh pihak negara dengan pihak swasta. Pembagian hasil keuntungan berdasarkan

besarnya modalyang ditanamkan. Misalnya: PT Pembangunan Jaya, kepemilikan

modalnya oleh Pemda DKI dan pihak swasta.

d. Berdasarkan bentuk hukumnYa

1) PerusahaanPerorangan

Badan usaha perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan

oleh satu orang, sumber permodalannya juga dari satu orang yang sekaligus berperan

sebagai pemimpin, pemilik, dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan

tujuan untuk mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan perorangan sebagai berikut.

a) Modalnya milik sendiri.

b) Dipimpin dan bertanggung jawab sendiri.

c) Keuntungan untuk sendiri.

Berikut kelebihan perusahaan perorangan.

a) Pemilik perusahaan sekaligus sebagai pengelola usaha.

b) Keuntungan dinikmati seluruhnya oleh pemilik.

c) Rahasia perusahaan terjamin.

d) Modal usaha tidak terlalu besar.

e) Perkembangan usaha lambat.

f1 Biaya organisasi rendah.

g) Pajak dibebankan kepada pemilik perusahaan, bukan pada perusahaan.

h) Peraturan yang mengikat perusahaan sedikit.

i) Semangat keqa Pemilik tinggi.

Berikut kekurangan dari perusahaan perorangan.

a) Wewenang dan tanggung jawab pemilik perusahaan ttdak terbatas.

b) Modal perusahaan terbatas

c) Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin.

d) Manajemen perusahaan rendah.

e) Kecakapan PemimPin terbatas.

f) Kerugian perusahaan ditanggung pemilik.

2) Firma

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap-

tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari

anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan

sesuai akta pendirian. Berikut ciri-ciri dari firma.

a) Perusahaan didirikan oleh dua orang atau lebih atas nama bersama.

b) Semua pemilik modal adalah pemilik firma.

c) Tanggung jawab bersama tidak terbatas.

d) Keuntungan dibagiatas perbandingan modal.

e) Semua anggota adalah aktif.



3)

Berikut kelebihan dari firma.

a) Kemampuan manajemen lebih besar dari perusahaan perseorangan karena dalam

firma terdapat pembagian tugas atau kerja di antara para anggota sekutu

b) Jika modal kurang, haltersebuttidak begitu menjadi masalah, karena mempunya

kemampuan finansial yang lebih besar dan kuat dibanding dengan perusahaan

perseorangan.

c) Keputusan perusahaan lebih logis. karena merupakan hasil keputusan bersama
para anggota sekutu.

Berikut kekurangan dari firma.

a) Pimpinan lebih dari satu orang, karena setiap anggota merupakan pimpinan firma.

b) Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang atau tanggungan
perusa haan, kekayaan pribadi menjadi jaminan atas seluruh utang firma.

c) Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota harus ditanggung bersama denagn

anggota lain

Persekutuan Komanditer

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu
persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal

2 istilah yaitu sebagai berikut.

a) Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan

bertanggung jawab penuh atas utang- utang perusahaan.

b) Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan

modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional
perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas

modalyang ditanam.

Berikut ciri-ciri commanditaire vennootschap atau CV.

a) Keanggotaan terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif.

b) Sekutu aktif adalah yang aktif mengelola CV
c) Sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanam modal tanpa ikut aktif

mengelola CV
d) Sekutu aktif tanggung jawabnya tak terbatas.

e) Tanggung jawab sekutu pasif terbatas.

fl Sekutu pasif disebut juga sekutu diam (s/rpping partner).

Berikut kelebihan dari CV.

a) Pendiriannya relatif lebih mudah.

b) Kemampuan manajemennya lebih besar.

c) Modal yang dikumpulkan lebih besar.

d) Mudah memperoleh kredit.

Berikut kekurangan ddri CV
a) Kelangsungan hidup perusahaan tidak dapat diramalkan.

b) Jika sudah memasukkan modal sulit ditarik kembali, terutama untuk sekutu

komplementer (sekutu utama atau pimpinan).

c) Tanggung jawab setiap sekutu tidak sama, ada sekutu yang tanggung jawabnya

tidak terbatas.

Perseroan Terbatas

Berikut ciri-ciri dari perseroan terbatas.

a) Modalnya terdiri dari saham-saham.

b) Pemegang kekuasaan tertinggi pada rapat umum pemegang saham.

c) Pemilik PT adalah pemegang saham jumlahnya banyak.

d) Pemegang saham bertanggung jawab sebatas modal.

e) Pengelola PT adalah dewan direksiyang drawasi oleh dewan komisaris.

4)
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Berikut kelebihan dari PT.

a) Tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan terbatas'

bi ruuiJn m-endapatt<an modal, yaitu dengan cara rnenerbitkan saham baru'

;i Kelangsungan hidup PT iebih terjamrn, mesktpun pemilk PT berganti-ganti"

di Mudati uinuk memindahkan hak milikyaitu dengan cara menjuaisaham-sahamnya

kepada orang lain.

Berikut kelebihan dari PT.

a) Perusahaan menanggung dua macam pajak, yaitu pajak deviden dan pajak laba

perusahaan.

b) 
'Pendirian 

perusahaan lebih rumit dan memerlukan biaya yang besar'

c) Rahasia perusahaan kurang terjamin'

e. Koperasi

Untuk materi mengenai koperasi akan dibahas pada bab selanjutnya.

Kempetenri tirwa 3
-r Q\ *< *t \ "{< q *. -.v "< q X)

Lakukan Perintah berikut!

Bersama kelompokmu, diskusikan uraian pada table berikut!

A. Isilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Badan usaha yang bergerak mengolah dan mengambil apa yang dihasilkan oieh sumber

daya alam, 
=er,ingga 

dapat memenuhi kebutuhan manusia, disebut....

2. Badan usaha yrn"g"r"ngolah bahan mentah menjadi barang jadi, disebut badan usaha

3. p"rrraha"n yang didirikan oleh dua orang atau lebih atas nama bersama merupakan ciri

dari ....

4,Badanusahaswastadalampengelolaannyadiawasioleh.''.
S. Badan usaha yang kegiatannya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah

bentuknya, disebut badan usaha " '

6. Tanggung jawab sebatas modal yang disetor dan tidak boleh ikut campur dalam manajemen

perseroan komanditer merupakan ciri-ciri " '

Z. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ jasa yang bermutu

tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak merupakan tujuan

didirikannYa....

B. Salah satu kelemahan PT yaitu saham atau obligasinya dapat diperjualbelikan, sehingga

daPat menimbulkan unsur .. "

Perkembangan keuangan

Kelangsungan badan usaha



B. Jawablah perta nyaan-PertanYaan
1. Jelaskanpengertianperusahaanl

g. Badan usaha yang permodalannlia berasai dari pemerintah dan swasta disebut badan

usaha....
10. Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, firrna, dan koperasi merupakan contoh dari

bentuk ... .

berikut dengan jawaban yang jelas dan benarl

Jawab :

2. Apakah tujuan badan usaha swasta?

Jaweb .

3. Apakah tujuan diizinkannya penanaman modal asing oleh pernerintah?

Jawab :

4. Apakah yang dimaksud dengan sekutu aktif?

Jawab :

5. Sebutkan kelebihan perusahaan perseorangani

Jawab .

6. Mengapa keputusan yang diambil dalam firma diambil kurang cepat?

Jawab .

7. Jelaskan fungsi operasional badan usaha dalam melaksanakan kegiatannyal

Jawab :

B. Sebutkan ciri-ciri commanditaire vennootschapl

Jawab .

9. Jelaskan pengertian Dewan komisaris dalam PTI

Jawab :

10. Sebutkan kelebihan darifirma!

Jawab :

).i ) )i}i"i-)--):

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b,

1. Top management atau manajemen

tingkat atas sering disebut ....

a. middle management

b. lower management

c. executive officer

d. supervisor

e. mandor

2. Manajemen adalah suatu proses yang

khas yang terdiri atas tindakan-
tindakan perencanaan, Peng-
organisasian, penggerakan, dan
pengendalian yang dilaksanakan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan melalui

pemanfaatan sumber daYa manusia

dan sumber-sumber lainnYa

merupakan definisi manajemen yang

dikemukakan oleh ....

a. Stoner

b. S. P hasibuan

c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

c. Harold Koon2 dan Cyriil O'Donnel

d. Dr. S. P. Siagian MPA, Phd

e. George R Terry

3. Fungsi yang erat dengan masalah

financial terutama masalah
pendapatan dan biaya meruPakan

fungsi manajemen ....

a. pemasaran

b. pengarahan

c. produksi

d. pengawasan

e. anggaran

4. Suatu aktivitas yang membagi suatu

pasar ke dalam kelompok-kelomPok

yang berbeda, disebut ... .

a. personalselling

b. riset pasar

c. periklanan

d. segmen pasar

e. publisitas

i+.*&iiEN<<.{&u
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tr Rasa taat dan patuh karyawan
terhadap pekerjaan yang men.ladi

tanggung jawabnya disebut ....
a" mandiri

b. percaya diri

c. tertib

d. disiplin

e. kepatuhan

Manajemen yang bertugas
melaksanakan tugas-tugas yang

dibuat oleh manajemen puncak dan

membuat rencana kerja sesuai
dengan bidangnya masing-masing

dan bertanggung jawab terhadap
manajemen puncak, yaitu ....
a. supervisormanagement

b. top management

c. first Iine management

d. middle management

e. chief management

Orientasi manajemen yang lebih
mementingkan volume penjualan saja,

disebut konsep ... .

a. penjualan

b. pembelanjaan

c. pemasaran

d. pembelian

e. produksi

Ruang lingkup manajemen keuangan

meliputi menyusun anggaran ...

a. penerimaan

b. biaya umum

c. pajak

d. promosi

e. laba

Berikut bukan termasuk fungsi
manajemen, yaitu....
a. pemrosesan produksi

b. perencariaan

c. pengawasan

d. penggerakan

e. pengorganisasian

Agar pelaksanaan pekerjaan berjalan

lebih efektif, maka pembagian kerja

harus disesuaikan dengan ... .

a. ilazah yang dimiliki

b. kemampuan dan keahlian

c. modalyang dimiliki

d. pengalaman kerja

e. struktur organisasi

Manfaat perencanaan antara lain
sebagai berikut. kecuali ....
a. perencanaan disusun

berdasarkan penelitian yang
akurat

b. sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan

c. perencanaan menyangkut tujuan
jangka panjang perusahaan yang

bersifat strategis

d. dapat membuat pelaksanaan
tugas menjaditepat

e. memuatstandar-standartindakan
Tindakan untuk menilai kembali apa
yang telah dikerjakan agar sesuai
dengan rencana disebut ... .

a. actuating

b. pianning

c. controlling

d. organrzing

e. directing

Kegiatan yang mengatur danm
menambah nilai guna suatu barang

berkaitan dengan tugas manajemen.
yartu .

a. personalia d. pemasaran

b. produksr e keuangan

c. akuntansi

Manajemen yang menggunakan
kebiasaan yang telah berjalan lama
dalam kehidupan masyarakat
merupakan ciri manajemen ... .

a. terbuka

b. liberal

c. tradisional

d. ilmiah

e. demokrasi

Sarana manajemen yang membuat
tujuan dan melakukan proses untuk
mencapai tujuannya, yaiiu ....
a. man

b. market
d. material

e. in material
c. methode

Kegiatan men gatur agar tercapainya
fungsi-fungsi sistem informasi
perkantoran merupakan bagian
manajemen ... .

a. keuangan

b. personalia

c. pemasaran

d. akuntansi

e. produksi

11.

h

12.

a
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14.
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17. Menjaga terbinanya hubungan baik
dan suasana kerja yang kondusif
merupakan fungsi dari manajer ..

a. pemasaran d. keuangan

b. produksi e. akuntansi
c. personalia

18. Menjaga terbinanya hubungan baik
dan suasana kerja yang kondusif
merupakan fungsi manajer ....
a. pemasaran d. akuntansi
b. produksi e, keuangan

c. personalia

19. Fungsipenggerakandalam manajemn
produksi, antara lain sebagai berikut,
kecuali ... .

a. mengoordinasitiap bulan
b. memberimotivasi
c. mengarahkankegiatan

d. memberiperintah

e. mencarilaba
20. Berikut syarat-syarat menjadi seorang

manajer, kecuali ....
a. sehat jasmanidan rohani
b. -mempunyai stabilitas emosi, daya

ingat, dan kemampuan
menganalisis

c. mampu berpikir secara abstrak
d. berasal dari keluarga kaya dan

mempunyai koneksi bisnis yang

kuat

e. mempunyai tingkat intelegensi
yang tinggi

21. Berikut perbedaan yang benar antara
badan usaha dengan perusahaan,
yaitu ...
a. badan usaha bersifat kongkrit

sedangkan perusahaan .bersifat
abstrak

b. badan usaha bertujuan
mengahsilakn produk tertentu,
sedangkan peru'sahaan
menghasilkan laba

c. badan usaha tidak selalu bersifat
formil, sedangkan badan usaha
bersifat resmi atau formal

d. badan usaha merupakan kesatuan

organisasi atau badan untuk
mengurus perusahaan, sedangkan
perusahaan merupakan alat badan

usaha untuk mencapai tujuan
e. badan usaha tidak berbadan

hukum, sedangkan perusahaan

bersifat yuridis

22. Eerikut termasuk ciri-ciri firma,
kecuali ... .

a. perusahaan didjrikan oleh dua
orang atau lebih atas nama
bersama

b. semua anggota adalah aktif
c. tanggung jawab bersama sangat

terbatas

d. semua pemilik modal adalah
pemilik firma

e. keuntungan dibagi atas
perbandingan modal

23. Pengurus atau pimpinan perusahaan,

bank, atau yayasan, yaitu:.".
a. ksmisaris
b. dewan direksi

c. manajer

d. direktur

e. direktur jenderal

24. Orang yang ditunjuk oteh anggota atau
pemegang saham untuk melakukan
suatu tugas terutama menjadi anggota
pengurus perkumpulan perusahaan
perseroan, disebut ....
a. komisaris

b dewan direksi

c. manajer

d. direktur

e. direktur jenderal

25. Badan usaha yang mengatur
sekutunya yang tidak menyetor modal

tetapi hanya menyetor tenaga kerjanya

saja akan mendapat laba sama dengan

sekutu yang menyetor modal terkecil
dan bercirikan memiliki sekutu aktif
dan pasif disebut ....
a. persekutuanterbatas

b. firma

c. persero

dCV
e. perusahaanperorangan

26. Berikut ciri sekutu aktif dalam badan

usaha yang berbentuk perseroan
komanditer, kecuali ....
a. menjalankan usaha

b. tanggung jawab sebatas modal
yang disetor

c. ikut menanam modal
d. bertanggungjawab penuh dengan

segala harta kekayaan
e. brsa melakukan perjanjian dengan

pihak ketiga

Ekonomi Kelas Xll S
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27. Suatu organisasi usaha uang

bertujuan menghasilkan berbagai

macam barang atau jasa untuk

menyediakan berbagai macam

kebutuhan konsumen, disebut ... .

a. yayasan

b. perusahaan

c. perseroan

d. badan usaha

e. holding com7any

28. Usaha pertambangan dan nelayan

merupakan contoh badan usaha Yang

bergerak dalam bidang

a. ekstratif
b. agraris

c. rnd u stri

d. perdagangan

e. lasa
29. Supaya badan usaha koperasi dapat

bersaing dengan perusahaan swasta,

maka badan usaha koperasi harus '

a. diberikansubsididari pemerintah

secara terus-menerus

b. diberikan modal Yang sebesar-

besarnYa

c. memPerbanYak jumlah anggota

d. mencari keuntungan Yang

sebesar-besarnYa

e. dikelola secara Profesional

30. Berikut contoh badan usaha nasional,

kecuali ... .

a. PT Unilever lndonesia

b. PT Sido Muncul

c. PT Free Port

d. PT lndofood Sukses Makmur

e. PT Siantar ToP

31. Suatu badan usaha yang bertujuan

untuk melaYani kePentingan umum,

disebut ... .

a. Perusahaan terbatas

b. PerusahaanPerseorangan
c. Perusahaankomanditer
d. perusahaan umum

e. perusahaanjawatan

32 Ciri-ciri badan usaha swasta, yaitu

sebagai berikut, kecuali ....

a. pelaksanaan kegiatan perusahaan

dilakukan oleh dewan direksiYang

dipilih melalui raPat umum

pemegang saham

b. pendirian Perusahaan dalam

rangkan mencari keuntungan

c. modal usahnYa diPeroleh dari

setoran Pemilik atau Pengeluaran

saham dan obligasi

d. bersifat sosial dan bertujuan tidak

mencari keuntungan Yang

seb'esar-besarnYa

e. pengelolaannYa diawasi oleh

pemilik atau komisaris

Konsekuensi Pembelian saham dari

suatu pabrik atau perusahaan, yaitu

a. pemilik

laba

b. pemilik

bunga

pabrik yang memPeroleh

pabrik yang memPeroleh

c. pemilik pabrik Yang memPeroleh

devicien

d. kreditor pabrik yang memperoleh

devrden

e kreditor pabrik yang rnemperoleh
l^L^
tdud

Badan usaha milik swasta Yang

didirikan untuk mencari keuntungan

yang sebesar-besarnYa dan dalam

pelaksanaannYa BUMS tidak

bertanggung jawab kePada Negara,

tetapi mempunyai kewajiban, yaitu ... .

a. mengisikas negara

b. membayar Pajak
c. menanamkan sebagian modalnYa

ke BUMN

d. menginvestasikan 50%

sahamnYa ke BUMN

e. usahanya tidak menYaingi usaha

yang dijalankan oleh BUMN

Suatu perkumpulan organisasi yang

tidak bertujuan mencari keuntungan,

yang seluruh kegiatannYa semata-

mata diarahkan Pada hal-hal Yang

bersifat sosial merupakan ciri badan

usaha yang berbentuk . ..
a. persekutuan komanditer

b. PT

c. perseorangan

d. firma

e. yayasan

Badan usaha Yang bergerak dalam

bidang pengolahan tanah disebut

badan usaha....
a. jasa

b. industri

c. ekstratif
d. agraris

e. perdagangan

33.
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37. Memakai nama bersama, tanggung
jawab atas resiko kerugian yang
tidak terbatas, dan setiap anggota
dapat melakukan perjanjian dengan
pihak lain merupakan ciri-ciri dari
badan usaha yang berbentuk ... .

a. perusahaanperseorangan

b. perseroan terbatas
c. persekutuan komanditer
d. koperasi

e. firma

38. Tanggung jawab Persero terhadap
hutang piutang pada sebuah
Perusahaan Terbatas yaitu ....
a. sebagian harta pribadi

b. seluruh harta pribadi

c. sejumlah modalyang dimiliki
d. sampai separo modal yang

disetor

e. melunasi semua hutang
perusahaan

39. Badan Usaha Milik Negara dalarn
bidang usaha industri vital strategrs
dan bisnis bertujuan untuk ....
a. melayani masyarakat umum
b. memenuhi kebutuhan konsumei:
c. meningkatkan ekspor
d. mengisi kqs negara
e. memenuhi kebutuhan konsumen

baik dalam negeri maupun luar
negeri

40. Badan usaha yang seluruh atau
sebagain besar modalnya dimiliki
Negara melalui penyertaan secara
langsung dari kekayaan Negara yang

dipisahkan, disebut ....
a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan usaha Milik Swasta
c. Perseroan Terbatas

d. Perusahaan Umum
e. Perusahaan Negara

B. lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1 . Tahap terakhir dari fungsi manajemen yaitu ... .

2. Cara yang digunakan seorang pemimpin untuk menggunakan kekuatan yang tersedia
guna memimpin yang lain disebut ... .

3. Untuk mengantisipasi sedini mungkin kegiatan yang kurang sesuaidengan tujuan yang
diharapkan, dan mengurangi kesalahan yang akan terjadi merupakan tujuan dari ... .

4. Pengembangan produk, promosi, dan distribusi merupakan bidang manajemen ... .

5. Proses memengaruhi orang lain, sehingga mereka mau bekerja keras dengan penuh
semangat untuk mencapai tujuan kelompok disebut ... .

6. Keahlian manajerial yang mengacu pada kemampuan untuk mengkoordinasikan dan
mengintegrasikansemua kepentingan dan aktivitas organisasi, disebut keahlian ... .

7. Manajemen berhubungan dengan produktivitas, konsep produktivitas mengacu pada dua
hal, yaitu ... dan ....

B. Bertanggung jawab penuh dengan segala harta kekayaan perusahaan dan bisa melakukan
perjanjian dengan pihak ketiga merupakan dalam perseroan terbatas dipegang oleh sekutu

L Hotel, pariwisata, salon, dan sebagainya merupakan badan usaha yang bergerak dalam
bidang ... .

10. Kelangsungan perusahaan perusahaan perseorangan tidak terjamin, hal tersebut tergantung
dari kemampuan ....

11. Modal badan usaha yang berbentuk perseroan terdiri atas ... .

'12. Sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat denagn
menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sebagai partner kerja
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakdt merupakan fungsi dari ... .

13. Lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi
dibenarkan memupuk keuntungan, yaitu ....

14. Kesalahan salah satu anggota ditanggung oleh seluruh anggota dan kemungkinan adanya
perbedaan pendapat antaranggota merupakan kelemahan dari badan usaha yang berbentuk
... F.

15. Bentuk badan usaha campuran biasanya berbentuk .. . .
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Jelaskan tujuan sari manajemen produksil

Jawab :

2. Sebutkan iiga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajemen!

Jawab :

3. Apa yang dimaksud dengan motivating?

Jawab :

4. Sebutkan bidang-bidang Manajemen!

Jawab :

S. Mengapa pengorganisasian sangat diperlukan dalam setiap kegiatan manajemen?

Jawab :

6. Sebutkan iiga langkah dalam pembuatan keputusan menurut Griffin!

Jawab :

7 . .Jelaskan secara singkat mengenai kegiatan badan usaha manufakturl

Jawab :

8. Sebutkan contoh badan usaha yang bergerak di bidang jasal

Jawab :

g. sebutkan contoh badan usaha yang bergerak di bidang industril

,C. lipakah akibat dari tanEgung lar,vab sekutu yang tidak terbatas dalam badan usaha yang

berbentuk firma?

,i"ivral, .

11. Apakah yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS?

Jawab .

12. Sebutkan ciri-ciri firma!

Jawab :

13. Sebutkan contoh badan usaha milik Negara!

Jawab :

14. Jelaskan pengertian badan usahal

Jawab :

'15. Bagaimana tanggung jawab pemilik perusahaan pada badan usaha perseorangan?

Jawab :

D. Skala Sikap

t"rrrn,r"Oa (!) pada pernyataan-pernyataan berikut (S = Setuju, SS = Sangat Setuju,

TS = Tidak Setuju) dan berikan alasannyal

No. Pernyataan S SS TS Alasan

1 Dalam setiap kegiatan perusahaan.

kestabilan karyawan harus dijaga sebatk-

baiknya agar segala pekerjaan berlalan

denqan lancar.

2 Uang memegang peranan penting dalam

keqiatan usaha.
a Pengusaha berasal dari keluarga kaya

dan mempunyai modal Yang cukuP

ueSdt.

4. Kegagalan suatau usaha bukan terletak

pada karyawan, tetapi terletak pada

puncak pimpinannya yang mempunyai

wewenanq terbesar.
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No Pernyataarr S SS TS Alasan
q Dalam melaksanakan pekerjaan, kayawan

harus memerhatikan prinsip kesatuan

perintah, sehingga pelaksanaan kerja clapat

dijalankan dengan baik.

6. Disiplin berhubungan erat dengan

wewenang.

7. Kondisi ekonomi nasional rnaupun

internasional berpengaruh terhadap

perkembangan badan usaha.

o. Bila badan usaha berdiri di tengah-tengah

lingkungan masyarakat, maka badan usaha

tersebut harus mampu beradaptasi dengan

lingkungannya.

o BUMN memiliki peranan penting dalam

penyelenggaraan perekonomian nasional

guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

'10. Indonesia tetap menjadi Negara

berkembang, meskipun sudah banyak

perusahaan yang berdiri.

2.

Perbaikan
lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1. Berdasarkan tingkatannya, supervisor, pengawas, pelatih, group leader, section leader

foreman digolongkan dalam manajemen ... .

Kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan
organisasi atau melakukan sesuatu dengan tepat disebut ... .

Mengorganisasikan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk melaksanakan rencana
dilaksanakan setelah menetapkan ....

4. Gaya pemimpin yang mernbuat keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan pihak lain

disebut ....
5. Seorang manajer harus mampu menyalurkan ide dan informasi kepada orang lain serta

menerima ide dan informasidartorang lain dengan baik, dengan demikian seorang mana1er
harus mempunyai keahlian ....

6. Resiko usaha Badan Usaha Milik Negara ditanggung oleh ....
7 . Perusahaan umum atau public corporation dipimpin oleh seorang ....
8. Bentuk kerja sama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang

sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, memperkecilkondisipersaingan,
dan memperluas atau menguasai segmen pasar, disebut ....

9. Tugas utama komisaris dalam perseroan terbatas, yaitu ....
10. Dalam rapat umum pemegang saham, setiap pemegang saham memiliki hak suara

biasanya hak suara tersebut tergantung dari ... .

Pengayaan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1. Bagaimana cara melaksanakan pengorganisasian yang tepat?

Jawab:
2. Apakah tujuan darirnanajemen produksi?

Jawab:

$Mf SmtGgnap,xx
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3.

4.

Berikan contoh Kegiatan manajernen personaiia!

Jawab:

Berilah definisi manajemen

Jawab:

adminisirasi atau al<untansi !

Sebutkan kegiatan-kegiatan pengawasan dalam proses produksi!

Jawab:
o^ Sebutkan fungsiBUMN secara umum!

1 Sebutkan

Jawab:

ciri-ciri dari badan usaha milik swasta jika dilihat dari seEi,permodalan!

Sebutkan ciri-ciri frrma !

Jawab:

Bagaimana kepemilikan modal badan usaha modaldalam negeri?

Jawab:

10. Jelaskan fungsi ekonomi sosial badan usaha!

Jawab:

Jawab:

a

o

Portofolio A
\)J

Lakukan perintah berikutl

Kumpulkan beberapa surat kabar yang terbit beberapa hari terakhir ini. Bersama teman

sekelompokmu carilah 10 organiseisi yang masuk dalam berita hari irri dan tentukanlah labatan apa

dalam organisasi tersebut yang termasuK ca ani top management, middle management, dan first

line managementt

Reflehri Diri

Setelah memelajari materiinidiharapkan siswa dapat menjelaskan peranan manajemen dan bidang-

bidang manajemen, serta macam-macam bacian usaha yang ada di lndonesia beserta ciri-ciri,

kelebihan, dan kelemahannya. Jika ada materi yang belum kalian pahami, tanyakan pada guru

pembimbingmu sebelum kalian mengerjakan iatihan tengah semesterl

,.t+
, l-1
i t,'

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,

1. Manajemen adalah ilmu dan seni

mengatur proses pemanfaatan sum ber

daya manusia dan sumber-sumbei-

lainnya secara efektif dan efisien

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi manajemen tersebut
dikemukakan oleh ... .

a. Stoner

b. S P. Hasibuan

c. Prof Oei Liang Lee

d. Dr. SP Siagian MPA, Phd

e. George R Terry

b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

2. Berikut hambatan-hambatan dalam

penerapan fungsi-fungsi manajemen,

kecuali ...

a. adanya faktor resiko dan

ketidakpastian di dalam
pelaksanaan kegiatan

b. belum tersedia sarana dan
prasarana yang dapat mendukung

pelaksanaan fungsi manajemen

c. organisasi belum siaP

melaksanakan fungsi manajemen

yang telah dlgariskan oleh manajer

r '::V
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d. menejer belum sePenuhnYa

memahami berbagai asPek Yang

menyangkut tentang PeneraPan
fungsimanajemen

e. manajer mampu menjabarkan

fungsi manajemen secara
operasionai

Kegiatan untuk mengatur dan

mengkoordinasikan Penggunaan
sumber-sumber daYa beruPa sumber

daya manusia, sumber daYa alat, dan

sumber daya dana serta bahan secara

efektif dan efisien, untuk menciptakan

dan menambah kegunaan suatu

barang dan jasa disebut rnanajemen

a. pemasaran

b. personalia

c. keuangan

d. produi<si

e. perkantoran

Salah satu kelemahan bentuk struktur

organisasi garis, Yaitu ... .

a. sistem kerja Pada tiaP bagian

bersifat individual

b. jumlah tenaEa kerja Yang
diperlukan cukuP banYak

c. karyawan cenderung tidak saling

mengenal

d. solidaritas karyawan kurang

e. koordinasi sulit diteraPkan

Planning dalam bidang manajemen

perkantoran mencakuP hal-hal

sebagai berikut, kecuali ....

a. pertimbangan mengenai lenis-

lenis keterangan Yang akan

dicatat

b. format yang akan digunakan

c. penggunaan uang Perusahaan
untuk membeli Peralatan kantor

d. alat untuk mengumPulkan data

untuk mengerjakannYa

e. mesin-mesin dan alat-alat kantor

yang akan digunakan

Perincian singkat dan tugas

mengenai sasaran yang ingin dicapai,

menetapkan hasil Yang diinginkan

atau tujuan yang terakhir, disebut ...

a. analisis

b. kebijakan

c. progam

d. sasaran

e. skedul waktu

Berikut hal-hai yang berhulrungan dengan

manajefflen'rieuangan. kecuali ....

a. berapa lunriah Cana Yang

dipe, luk:r'i

b. dari mana sumber dana diPeroleh

c. kapan kegiatan tersebut
dilaksanakan

ci. jika dan ekstern, berapa tingkat

bunga dan beraPa lanra

pengembalian dana tersebut

e. kapan dana tersebut mulai

digunakan

Bidarrg manaiemen Yang
menitikberatkan pada tanggung jawal:

atas dana untuk berbagai penggunaan

dengan kombinasi ienis-1enis
pemb!ayaan yang terbaik. Yaitu
manajemen ,.,.

a personaiia

b. pemasaran

c perkantorart

d administrasi

e. keuangan

Berikut ciri-ciri struktur organisasi

garis dan staf, kecuali ...

a. mempunyai bidang-bidang Yang

beraneka ragam dan rumit

b. dipergunakan cialam organisasi

yang bersifat komPlek

c. spesialisasi kerja belom tinggi

d. ada dua kelomPok karYawan"

yaitu kelomPok staf sebagai
penasihat dan kelomPok garis

sebaEai pelaksana

e. daerah kerjanya luas dan

karyawannya banyak

7.

U.

4.

o

6

6.

10. Kemampuan Perusahaan untuk

mendapatkan iaba dan modal Yang

tersedia, disebui . .

a. solvabilitas

b. rentabilitas

c. mobilitas

d. likuiditas

e. solidaritas

11. Menciptakan hubungan yang harmonis

dalam suau kelornpok yang terdirlatas

berbagai individu dan berbagai macam

kepentingan, disebut ....

a. negoisasi

b. hubungan Partner
c. kerja sama

d. relations shiP

e. organisasi

Ekon:Ti#fkm



17.12. Faktor eksternal yang memengaruhi

badan usaha, yattu . .

a. manajer

b. tenaga kerja

c. sarana

d. dana

e. peraturan pemerintah daera'h

13. Berusaha menghilangkan
penyimpangan atau kesulitan-
kesulitan baik dalam Pekerjaan
maupun dalam mengubah rencana

apabiia rencana sulit dilaksanakan,

disebut ....

a. koordinasi

b. koreksi

c" supervisi

ci. minimalrsir resiko

e. hambatan

Bidang manajernen vang

menitikberatkan pada cara mengatur

atau mengelola kantor agar tercipta

kelancaran kegiatan administrasi,

yaitu manajemen ....

a. administrasi

b. perkantoran

c. keuangan

d. pemasaran

e. personalia

Kemampuan perusahaan didalam

membayar utang tanpa mengganggu

aktivitas perusahaan, dlsebut ... .

a. solvabilitas

b. rentabilitas

c. mobilitas

d. likuiditas

e. solidaritas

Berikut hal-hal yang memengaruhi

keberhasilan pengawasan, kecuali

a. tidak memerlukan rencana atau

standar khusus

b. lrarus ada ketegasan mengenai

manajer yang mengontrol
kegiatan

c. bagaimana proses kontrol akan

dilakukan

d. bila perlu tetapkan strategiposisi

e. manajer harus berkemauan dan

bersemangat untuk melakukan

pengawasan

Proses pemberian motif atau

dorongan agar karyawan bekerja

sedemikian rupa, sehingga tujuan

organisasi secara efisien tercapai

disebut ... .

a. motivasi

b. mandiri

c. preatatif

d" kebebasan berkarya

e. efekiivitas

Berikut langkah yang ditempuh dalam

proses arganizing. kecuali ....

a. nrembentuk struktur organisasi
untuk melakukan komunikasi-
komunikasi internal

b. urutan langkah-langkah yang

akan dilakukan untuk tercapainya

sasaran

c memoagi pekerjaan yang akan

dilakukan menetapkan tugas-
tugas, dan tanggung jawab

d. membentuk susunan jabatan dan

peranan dengan pemberian nama

e, membentuk sistem-sistem
kekuasaan dan status formal

Penggolongan tenaga kerja antara lain

sebagai berikut, kecuali tenaga kerja

a. terOiOit<

b terlatih

c. teranrpil

d. trained labour
e. tidak terdidik dan tidak terlatih

Manajemen adalah tindakan
mengelola kecakapan dalam usaha

mengarahkan administrasi (m an a-

gement is the act of managing, skill

in directing administration\.
Pengertian mana1emen tersebut
dikemukakan oleh .. .

a. Henry Fayol

b. Webster'sDictionary
c. Luther Gulick

d. JamesA. F. Stoner

e. Frederick W. Taylor

21. Badan usaha yang tinggal mengambil

dari alam disebut badan usaha ... .

a. ekstrakiif
b. agraris

c. industri

d. perdagangan

e. jasa

18.

14.

15.

19

20.
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2822. Sumber modal BUMN antara lain

sebagai berikut, kecuali ...,
a. saham yang diedarkan kepada

masyarakat meialui len":baga

resmi

b. hibah

c. pinjaman pemerintah kepada bank

maupun lembaga keuangan bukan

bank ba k da am negeri maupun

luar negeri

d. pin.lar:ran pemerintah kepada
masyarakat dalam bentuk obligasi

e. bantuan luar negerr untuk kegiatan
,.^^!^uSdilc

Suatu persekutuan yang bercirikan

memiliki sekutu aktlf dan pasif, yaitu

a. NaamrozeVennontschaap

b. Perseroan terbatas

c. Firma

d. PT Pers=ro

e. CommanditaireVennontschaap
Usaha pertanian perkebunan, dan
perikanan merupakan contoh badan

usaha yang bergerak dalam bidang ....

a. jasa rl : r r:riq

b. industri e. perdagangan

c ekstratif
Berikut jenis dan pelaku usaha kecil

yang bersifat informal, yaiiu ...

a. apotek
b. warnet

c. usaha jahit atau konveksi

d. pedagang kecil

e. agen minuman atau makanan
ringan

Berikut kebaikan dari badan usaha

swasta, kecuali . ..
a. aktivitas relatif sedikit dan

sederhana sehingga biaya
organisasi rendah

b. manajemen bersifat fleksibel

c. investasi umumnya terbatas

d. rahasia perusahaan terjamin

e. mudah didirikan dan dibubarkan

Ciri-ciri perusahaan perseorangan,

sebagai berikut, kecuali ....

a. keuntungan dan kenr\giarr*
ditanggung sendiri

b. modal berasal dari seseorang
sebagaipemilik

c. memakai nama bersama

d. umumnya berskala kecil

e. pengelolaan usaha tergantung dari

pemiliknya

Baclan usaha yang didirikan c 
=-

seorang atau beberapa orang -.2-:
mempercayakan uanga lau berz';
kepada seorang atau beberapaci"^:
yang menjalankan perusahaan c=-

beriindak sebagai pemimpin, dise: -:

a persekutuankomanditer

b. firma

c. PT

d. perusahaanperseorangan

e. koperasi

Ciri-ciri dari perseroan terbatas, ania'=

lain sebagai berikut, kecuali ..

a. pemegang kekuasaan terting;
pada rapat umum pemega.;
saham

b. pengelola PT adalah dewan direks

yang diawasi oleh dewa-
komrsaris

c. modalnya terdiri dari sahar: -

saham

d. anggoianya berupa sekutu

e. pemegang saham bertanggur^;
jawab sebatas modal

Berikut kelebihan dari badan usaha

yang berbentuk firma, kecuali ... .

a. adanya kekayaan bersama

b. keuntungandimilikisendiri
c. memungkinkan perluasai

perusahaan dan modal lebih luas

d. kelangsungan hidup perusahaar'

terjamin

e. mengutamakan prinsip kehat -

hatran karena berisiko besar

Salah satu kelemahan dari badar

usaha swasta asing, yaitu ....

a. menambah devisa Negara melalr

penanaman modal di bidang

ekspor

b. mengurangi kebutuhan devisa

untuk impor di sektor industri

c. menambah kesempatan kerja

dengan membuka lapangan kerja

baru

d. memperluas pasar faktor-fakto:
produksidalam negeri

e. banyaknya perusahaai
multinasional didirikan dapal

mengurangi kekuasaan ekonon^ :

negara

29.

23.

24

25
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36.JI

37

Berikut termasuk kelebihan CV,

kecuali ..

a. pendiriannya relatif lebih muciah

b. mudah i'nernperr:leh lsredlt

c rnodal yang clikumpulkan lebih

besar

d. mudah rnendapaikan modal

dengan cara menerhitkan saham

baru

e. kemampuan nranajemennya lebih

besar

Berikut ciri sekutu pasif dalam badan

usaha yang berbentuk perseroan

komanditer, kecuali .

a. namanya tidak masuk oalam

nama perusahaan

b. hanya menyertakan modai

c. tidak boleh ikut campur iangan

dalam manajemen CV

d. bisa melakukan perjanjian dengan

pihal< ketiga

e. tanggung jawab sebatas modal

yang drsetor

Berikut keputusan-keputusan yang

harus diambil oleh para pemegang

saham melaluirapat umum pemegang

saham, kecuali ".. .

a. menentukan direksi dan

merrgangkat komisaris

b. menolak dan memberhentikan

direksrdan komisaris

c. menetapkan besarnya gaji direksi

dan komisaris

d. meneliti kinerja perusahaan

melaluilaporan lisan

e. mengumumkan pembagian laba

atau deviden

Fungsi utama BUtulN, yaitu....

a. melayanikepentinganumum

b. mensejahterakan para anggota

c. mengembangkan prasarana

daerah

d. sarana rneningkatkan
perekcnomian

e. pelaku ekonomi pemerintahan

3adan ,,r:a!-,a yeng Cidrr-ikan dengan

perseirj uan fuienieri Kehakiman, yaitu

a. p*r,-;s=hzan perseorangan

b. c\r
c. fii"ina

nl nc r rarn= rr

e. ,\iayasai't
BUMf'd yai-1ri se!ufuh moCainya dimiliki

I'iegilra,"lnn tidak terbagi atas sanam,

yang bertilluan untuk kerranfaatan
ilnliia'n berupa penyediaan barang dan

etau jasa yang bermutu iinggi dan

s*kaligus mengejar keuntungan
L.rereiasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan disebut ....

a. Ferum

b. Perjan

c. Persero

d. BUMN

e. badan usaha campuran

Contoh badan usaha yang bergerak

dalam bidang jasa, sebagai berikut,

kecuali ....

a. PT Bank BNI (Persero)

b. PT Garuda lndonesia

c. PTAsuransi Jiwasraya(Persero)
d. PT Unilever lndonesia

e. Perum Pegadaian

Kebaikan dari BUMD, yaitu....
a. sarana dan prasarana umum

difasilitasi negara

h. pengawasan kurang

c" sering terjadi KKN

d. koefisien

e. kurang tantangan

Ciri-ciri dari perusahaan perorangan

sebagai berikut kecuali ....

a. pemilik perusahaan sekaligus
sebagai pengelola usaha

b. keuntungan dinikmati seluruhnya

oleh pemilik

c perkembangan usaha dapat
dirasakan dengan cepat

C. peraturan yang mengikat
perusahaan sedikit

e. pajak dibebankan kepada pemilik

perusahaan, bukan pada

perusahaan

33.

38.

34.

40.

35
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lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! fi
1. Penjualan, pembre[an, pengan-ckutan, penyrrnpanan, peneniuan siandar pernb 2..==- H

penanggung risiko, pengumpulan, dan keterangan pasar merupakan fungsi dari H
2 Mengalihkan rencana, visi, misi dan tujuan yang dibuat oleh manajemen punca- .= 

ffi
dalam progam yang lebih spesifik merupakan tugas manajemen .... ffi

#s'-.#-.a;:i

3. Suatu ilmu cjan seniyang berisi suatu proses perencanaan, pengorganisasran, penga:3-3- ,

dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang s-.:- E
ditetapkan terleblh dahulu atau sebelumnya telah ditetapkan, disebut ... . tA

4. Spesialisasr yang dianggap perlu agar penggunaan tenaga kerja bisa efsien, yaitu H
5. Manajemen administrasi atau akuntansi merupakan bidang manajemen yang ben-;== H

mencatat semua transaksi/ kejadian untuk menghasilkan informasidata ekononri.a--: S
berupa . .. jI

6. Masaiah-masalah yang berKaitan dengan evaiuasi kinerja perusahaan atau kebila,=-- S
kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan sekarang atau satu tahun ke depan ca =- fr
perseroan terbatas dibahas dalam .... H

7. Suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daeran, yang kekayaan selurur - . = ffi
atau sebagian merupakan milik pemerintah daerah disebut .... H

B. Kekayaan badan usaha yang berbentuk firma tidak dipisahkan dari kekayaan pribs: j=

maka konsekuensiyang dialamitidak berbeda dari perusahaan perseorangan, yaitu p3-= H
sekutunya mempunyai tanggung jawab yang .. ffi

9. Badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta dise: -. ffi
fi
-10. Badan usaha menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing atau memberrr=- H

peiayanan yang berkualitas kepada pelanggan Pernyataan tersebut mendeskripsi,.=- *
fungsi badan usaha sebagai fungsi .... #

H
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar! E,
1. Apakah yang dimaksud dengan fungsi manajemen? ,g

I,:,lawah

2. Jelaskan pengertian bahwa dalam pemberian upah, perusahaan harus bersikap obyek:' it
lf,.lawah

3. Jelaskan arti penting pembagian kerja yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaa- .*.;

;-.l:rr r: h

4. Jelaskan arti penting prinsip kesatuan arah bagi seorang pemimpin! Eii:lara ra h

5. Apakah yang dimaksud dengan directingl ,E
!:r.lawah

6. Sebutkan contoh badan usaha milik swasta di lndonesia! .ir:

Jawab : Ei
7. Sebutkan pembagian badan usaha berdasarkan kepemilikan modal! #

larrr:h t:"

B Apakah yang dimaksud dengan badan usaha perorangan? Ll
E

Jawab : i5
9. Jelaskan kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan jika dilihat dari aspe ': H

laba dan kerugian!
larrrah

Sebutkan kekurangan dari Perseroan Terbatasl

Jawab :

10
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4.1

4.2

4.3

Mendeskripsikan cara pengernbangan koperasi dan koperasi sekolah

Menghitung pembagian sisa hasil usaha

Menieskn[sikan peran dan jiwa kewirausahaan'

setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa memiliki sikap mandiri' kreatif' jujur' dapat

Jip"r"ryr, peduliierhadap lingkungan' dan kritis

ifi=_1
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Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang melandaskan kegiatannya

#i berdasarkan prinsip koperasi dan. berasaskan kekeluargaan' Berdrrinya koperasi sangat

!;:; membantu perekonomian nasional, karenamenjadianggota koperasimemberikan manfaat

t= yang besar, satan satunya yaitu mendapatkan SHU (Si-a Hasil Usaha)' Koperasi didirikan

t,:; baik di lembaga utru inrirn.i pemerintah dan swasta, selain itu di dunia pendidikan

d;: seperti sekolah dan universiias. Dalam Junia pendidikan, koperasijuga dapat melatih

Y; fi:;;;JioL r.irx mendapatkan jiwa kewirausahaan secara nyata'
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1. Koperasi
a. Pengertian Koperasi

Berikut beberapa pengertian koperasi
1) DefinisiUU No. 2511992 fi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hux-- 11

koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekal g - = 
$j

sebagai gerakan ekonorni rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. ;I;
2) DefinisiMunkner fi

Koperasi sebagai organisasitolong menolong yang menjalankan "urus niaga" seca'. fl
kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolclng. At<tivitas dalanr urus r;a:, fi
serr;ata-mata bei-tujuan ekonomi, bukan sosial sqpsrti yang drkandr-i,:g ,.J,rtong ioyon; J

3) DefinisiHatta (Bapak Koperasi lndonesia) tr
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonc- H
berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong cle- {;
keinginan memberrjasa kepada kawan berdasarkan "seorang buat semua ctan semr.= $
buat seorang". fi

Daridefinisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur koperasi sebagai berik,ri ;i;
1) Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise) F,
2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasr 'i-
3) Koperasi lndonesia koperasiyang bekerja berdasarkan "prinstp-prinsip koperasi H4) Koperasi lndonesia adalah "Gerakan EkonomiRakyat". E
5) Koperasilndonesia "berasaskan kekeiuargaan". P.
Tujuan Koperasi g
Sesuai UU No 25 1992 Pasal3 koperasibertujuan memajukan kesejahteraan anggola $
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanar $
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmu' f;
berlandaskan Pancasila dan UUD '1945. E
Prinsip Koperasi F
Prinsip Koperasi lndonesia versi UU No.2511992 E
1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka H
2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. S
3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masirg *anggota. fr4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. ";
5) Kemandirian. ts;

6) Pendidikan perkoperasian. #
7) Kerjasama antar koperasi

d. Fungsi Koperasi
Berdasarkan UU No. 2511992 Pasal4 fungsi koperasi antara lain sebagai berikut.
1) Membangun dan mengembangkan potensidan kemampuan ekonomianggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraar
ekonomidan sosialnya.

2) Berperan serta secara aktif dalam upaya memper:tinggi kualitas kehidupan manusia
dan masyarakat

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanar
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Ekonomi Kelag XU SMA Smt. Genap
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4) Berusaha untuk mewujudkan or.;;;";bangkan perekonomian nasionalyang 
ffi

merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
ffi

e. Perangkat KoPerasi ffi
Perangkat organisasi koperasi antara lian sebagai berikut' H
1) RaPatanggota ffi

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi ff
dalam koperasi, sehingga segata kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus 

ffi
mendapat persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk Remilihan, ffi
pengangkatan, dan pemberitahuan pengurus dan pengawas 

ffi2) 
E:l!ll[ adalah badan yang dibentuk oteh rapat anggota dan diserahran mandat 

$
untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik bidang organisasi maupun usaha. 

&

Anggota pengurus dipilih dari dan oieh anggota koperasi dalam rapat anggota Dalam 
ff

rneliksanakan tugas pimpinan koperasi, pengurus bentangEung jawab kepada ranat 
ffi

anggota. Atas peisetujuan rapat anggota, pengurus dapat mengangkat pengelola 
ff

yang diberi kuasa untuk mengelolanya. 
fi3) 

E:lgg:[xSS adatah badan yang dibentuk oteh rapat angsota dan bertugas untux 
$

meljksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus. Anggota 
$

pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pen9awas 
$

memilikikewenangan untuk meneliticatatan yang ada pada koperasidan mendapatkan fi

segala keteranganyang diperlukan, namun harus merahasiakan hasilpemeriksaannya 
$

terhadap pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota" 
H

Koperasi Sekolah E

a. Pengertian KoPerasi Sekolah 
6

Koplrasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota- 
*

anggotanya terdiri atas siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan pada berbaOai 
Q

tin![atan sesuaijenjang pendidikan, misalnya koperasi sekolah dasar, koperasi sekolah i
mJnengah pertama, dan seterusnya. Ciri-cirikoperasisekolah sebagaiberikut. 

fi

1) Bentuknya badan usaha yang tidak berbadan hukum' I
2) Anggotanya siswa-siswa sekolah tersebut. 

fi

3) Keanggotannya selama kita masih menjadisiswa' 
4

4) Koperasi sekolah dibuka pada waktu istirahat. 
{

5) Sebagai latihan dan praktik berkoperasi I
6) Melatih disiPlin dan kerja. I

7) Menyediakan perlengkapan pelajar. 
:

B) Mendidik siswa hemat menabung 
I

9) Tempat menyelanggarakan ekonomi dan gotong royong 
i

b. Tujuan KoPerasi Sekolah 
I

Tujuan koperasl sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan !

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam l

rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan 
-makmur. 

Su"rra rinci, tujuan t<operasi 
I

sekolah antara lain sebagai berikut. I

1) Mendidik, menanamkan, dan memelihara kesadaran lingkungan hidup bergotong- i

royong dan rasa setla kawan diantara siswa. l

2) Memupuk rasa cinta pada sekolah.

3i Memelihara, mengembangkan, dan mempertinggi mutu pengetahuan serta

keterampilan berusaha dalam bentuk koperasi.

4) Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab serta disiplin dalam hidup bergotong

royong di tengahtengah masyarakat.

S) fUlmetitrara hubungan baik dan salrng pengertian di antara siswa sebagai anggota

koperasi.
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6) Menanamkan dan menumDuhkan rasa harga diri, jiwa demokrasi, t<eberanran
berpendapat, dan kesamaan Cerajat.

7) Sebagai sarana untuk belajar dan berkarya serta untuk mendapatkan peralatan sekolah.

c. Struktur dan Perangkat Organisasi Koperasi Sekolah
Struktur Organisasi Sekoiah sebagai berikut.
1) Anggota

2) Pengurus
4) Pembina dan Pengawas
5) Badan Penasehat

3) Badan Pemeriksa.
Untuk keperluan bimbingan pada koperasisekolah, diangkat penasihat koperasisekolah
yan g anggota-anggotanya terdiri atas:
a) Kepala sekoiah yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya (exofficio).
b) Guru pada sekolah yang bersangkutan.
c) Salah seorang wakil persatuan orang tua murid yang memiliki pengalaman di bidang

koperasi,

Tulislah tugastugas apayang harus dikerjakan oleh berbagaijabatan di pengurusan koperasisekolah
dengan mengisi tabel berikutl -

No. Ketua Sekretaris Bendahara Bagian
Administrasi

'Bagian

Keuangan Bagian Usaha

A. lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1. Membangun dan merlgembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahterain e1onomi
dan sosialnya merupakan fungsi koperasi berdasarkan ... .

2. Memberikan kepastian pada masyarakat desa, bahwa mereka tidak hanya bertanggung
jawab atas peningkatan produksi saja, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan
menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya merupakan tujuan

q $,rlffiHJrr;,angsota dan pemegans kekuasaan tertinggidatam noo"rr., yaitu
4. Menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha

koperasi, serta pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurui dan penga*as
merupakan tugas ....

5. Memutuskan, menerima, dan menolak anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai
ketentuan AD dan ART serta melakukan tindakan dan upaya bagi kepeniingan dan
kemanfaatan koperasi merupakan wewenang ....
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6. Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota uniuk meningkatkan usaha

dan kesejahteraan anggota disebut .. ' .

Pengurui koperasi Oa-plt.mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan diberi kuasa

untuk mengelola usaha koperasi atas persetu1uan " '

Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan

netaila koperasi dan menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inveniaris secara tertib

merupakan tugas ....

Memajukan kelejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta

ikut mimbangun tatanan perelionomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat

yang maju, aJil, Orn makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 merupakan tuiuan

9.

koperasi berdasarkan . . . .

10. Koperasi rnengembangkan ekonomi rakyat banyak dan merupakan soko guru dalam

ekonomi kerakyatan, artinya koperasi merupakan'

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Jelaskan pengertian koperasi menurut UU No. 25 tahun 19921

Jawab :

2. Sebutkan unsur-unsur koperasil

Jawab :

3. Jelaskan bihwa koperasi merupakan organisasiyang sehati

Jawab :

4. Apakah yang dimaksud dengan koperasi primer?

Jawab :

5. Sebutkan tugas rapat anggota koperasil

Jawab .

6. Apakah yang dimaksud dengan koperasi sekolah?

Jawab :

l. Sebutkan Mt-tratyangS,brcarikan rapat anggota tahunan koperasi sekolahl

Jawab :

B. Sebutkan anggota penasihat koperasi sekolahl

Jawab .

Sebutkan syarat keanggotaan koperasi sekolah!

Jawab :

10. Sebutkan ang gota struktur organisasi sekolah I

Jawab

Pembogian tilo Horil Uroha (tHU)

Pengertian SHU

Sisa hasil usaha (SHU) adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total

revenue /TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cosv TC) dalam satu tahun buku'

Menurut UU No.25l1992, tentang perkopeiasian, Bab lX, pasal 45, SHU koperasi adalah

pendapatan koperasi yang diperoleh dala, satu tahun buku dikurang dengan biaya' penyusutan'

dan kewajiban lain termaJuk pajak dalam tahun buku yanE bersangkutan. SHU setelah dikurangi

Jana caOangan, dibagikan kepida anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-

masrng anggota dengan koperasi, 
"etti 

Oigrnakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian

dan keperluan koperasi, sesuaidengan keputusan RapatAnggota Besarnya pemupukan modal

dana cadangan ditetapkan dalam RapatAnggota'

Ek"onpmirl(,.q,,[a,?,X].lSl
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Sumber SHU
SHU koperasiyang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan
oleh anggota sendiri, yaitu sebagai berikut.
a. SHU atas jasa modal

Pembagian inijuga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor,
karena jasa atas modalnya (simpanan)tetap diterima oleh koferasinya sepanjang koperasi
tersebut menghasilkan sHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas jasa usaha
Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakaiatau
pelanggan.

Fenghitungan SHU
Berikut formula u ntu k meng h itung besranya $H U.
a. Formuia 1

Jasa modal

Jasa mcdal

b. Formula 2

% jasa nlodal

Jasa modal

Jasa modal

% jasa modai =
Bagian SHU untuk modal

Total modal

.... Yo x simpanan anggota

9:g're
Total rnodal

Bagian SHUr;ntuk rnodal 
,.,

Totai belanja/pi njaman

... o/o x simpanan anggota

P_em bel ian/pi nj a man ang g ota

Total belanja/pinjaman

x'tr00 % -.. o/a

x Bagian jasa modal Rp....

00 o/o 
= .. . .Yo

x Bagian jasa modal Rp

, tl#%i* il i:Yii/*ffitr \t:%/d$ililtffiAw7:rn tiil.r:;: it4 r, :t :j r/, :it. :9!.!.*:t:.+:::ri:ffi r::':\i*Nliiqtw.;::::#Ut{n+t&1/

Cadangan

Jasa modal

Jasa usaha
Dana pengurus

Dana pegawai

Dana pendidikan

Dana sosial
Dana pembangunan daerah kerja

'#WMIM

Koperasi setia Usaha pada tahun 2010 memperoleh sHU sebesar Rp35.000.000,00. sHU tersebut
ypng berasaldarianggota Rp25.000.000,00 dan Rp10.000.000,00 berasalbukan anggota dibagi
dengan rincian sebagai berikut.

25o/o

20%

25%

10%

SYo

5%

5%
EO/JlO

Sedangkan SHU berasaldari bukan anggota dibagi dengan rincian sebagai berikut.
Cadangan 40%
Dana pengurus

'rlna pegawai

Dana pendidikan

Dana pembangunan daerah kerja
Dana sosial
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Diminta:
a- Tentukan pembagian SHU!

b. Buatlah jurnalnyai

A. lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!

1. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun'dikurangi dengan biaya,

penyusutan, pajak, dan kewajiban pada tahun yang bersangkutan disebut .. .

2" Dalam koperasi konsumsi, jasa anggota ditentukan oleh ... .

3. Hubungan antara besarnya simpanan seorang anggota koperasi dengan besarnya SHU

yang akan diterimanya, yaitu ....

4. SHU yang dibagikan merupakan SHU yang telah dipotong ....

5. Laba koperasi dibagikan kepada berdasarkan ... "

6. Koperasi Cikatakan baik atau ber"kembang bukan hanya dillhat Cartjumlah SHU, tetapi

juga dilihat dari pelaksanaan progam kerja yang telah ditentukan pada ... .

7. Bag!an SHU untuk diberikan kepada anggota menurutjasa anggota yang diberikan kepada

koperasi disebut ....

8. Setiap anggota koperasi akan menerima SHU sesuai dengan ... .

9. Anggota koperasi, sadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai aiau karyawan

koperasi, dana pendidikan koperasi, dana sosial, dan cadangan koperasi merupakan

item-item pembagian SHU yang berasaldari ....

10. Sisa Hasil Usaha akan terlihat pada perhitungan laba rugi yang dhitung pada ... .

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban

1. Jelaskan pengertian SHU!

Jawab :

yang jelas dan benar!

2. Bagaimana alokasi pembagian SHU?

Jawab

Sebutkan komposisi pembagian SHU bagi anggotal

Jawab :

Jelaskan pengertian neracal

Jawab :

6

7.

Berdasarkan apakah pembagian SHU pada koperasisinrpan pin.;am?

Jawab

o. Berdasarkan apakah pembagian SHU pada koperastkonsumsi?

Jawab :

Sebutkan manfaat disusunnya laporan laba rugi bagi koperasi!

Jawab :

Sebutkan macam-macam laporan keuangan koperasi!

Jawab :

9. Aisyah adalah seorang anggota koperasi. Modal lndika berupa simpanan pokok

Rp100.000,00, simpanan wajib Rp150.000,00, dan simpanan sukarela Rp150.000,00.

Apabila jumlah simpanan anggota Rp 4.000.000,00, maka hitunglah bagian jasa modal

yang diterima Aisyah!

Jawab :

10. Jelaskan pembagian SHU atas jasa modal!

Jawab :

B.

4.
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F,engertian Wirausaha
Agar menrahamijiua dan sikap kewirausahaan dengan benar, terlebih dahulu perlu diketahui

pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship,

sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Kala entrepreneur secata tertulis pertama

kaii rJigunakan oleh Savary pada tahun 1723 dalam bukunya Kamus Dagang. Entrepreneur

adaiah orang yang membelrharang dengan harga p.asti, meskipun orang itu belum mengetahui

berapa harga barang (atai, guna ekonomi) itu akan dijual. Pengertian wirausaha menutut ahii

*konomi, adalah se$eorang yang mengorganisir faktor-faktor produltsi alarn, tenaga kerja,

modal, dan *kill, un:uk tujuan berproduksi. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu proses

seseorarrg Eur:a mengejar peluang-peluang memenuhikebutuhan dan keinginan melalui inovasi,

tanpa nrernperhatikan sumLrerdaya yang mereka kcnCaiikan (Robin, 1996). Tipetipewirausaha

sebagaiberikut.
a. Wirausahasebagaiorangspesialis.
b. Wirausaha sebagaiorang bisnis.

c. Wiiausaha sebagai uang.

d. Wirausahasebagaisocialengineer.
e. Wirausahasebagaimanajer.

Eerikut tujuan dari kewirausahaan.

a. l\,!ewujr:dkan kemampuan dan kemantapan para r.airausaha untuk menghasilkan kemajuan

dan kesejahteraan masyarakat.

b. Membuelayakan semangat, sikap, perilaku, dan keniampuan kewirausahaan yang andal

dan ungguldi kalangan masyarakat

c. Menumbuhkernbangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat

terhadap masyarakat.

Ciri-ciri Wirausaha
Setelah mempelajari pengertian kewirausahaan secara umum, berikut ciri-ciriwirausahawan

yang berhasil menurut beberapa tokoh.

a. Menurut Steinhoff dan Burgess

1) Memiliki kemampuan mengidentifikasisuatu pencapaian sasaran (goal) dan memiliki

kejelian (vlslon) dalam bisnis.

2) Kemampuan untuk mengambil resiko.keuangan dan waktu.

3) Memilikikemampuan dibidang perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

4) Bekerja keras dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mau dan mampu

mencapai keberhasilan.

5) Mampu menjalin hubungan baik dengan pelanggan, karyawan, pemasok, bankers,

dan lain-lain.

b. Menurut PikteAbrahamso (1989)

1) Memilikidrive yang kuat (motivasi untuk maju).

2) Memiliki kekuatan mentalyang baik (lO, EO, analistis dan kreatif).

3) Memilikikemampuan menjalin hubungan antara manusia (human relation ability).

4) Memilikikemampuanberkomunikasi.

5) Menguasai pegetahuan teknis.

c. Menurut Mc. Cleland

1) Menyukai pengambilan risiko yang moderat.

2) Bertanggung jawab.

2.
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3) Mengutamakan uang sebagai alat ukur Keberhasilan

4l Mampu mengantisipasi masa yang akan datang'

5i fUemitit<i organizational skill yang baik'

d. Menurut Srparmun Sumahamidjaja (i ggat yang disebut-sebut sebagai saiah satu perintis

pengembangan kewirausahaan lndonesia, mJnyatakan bahwa ciri-crri kegiatan pokok

wirausaha yang sukses memiliki ciri-ciri sebagai berikut'

1) SikaP mental Positif'

2) DaYa Pikir kreatif"

3) lnovatif.

4) Motivasitinggi

5i Kemampuan mengambilresiko dan bersatng'

Dengan memperhatikan ciri-ciri wirausaha yang sukses tersebut' dapat ciisimpulkan bahwa

ciri-c]ri wirausaha yang tangguh sebagai berikut'

a. Berpikir ctan OertinJa[itrategis-adaptif terhadap perubahan' serta berusaha mencari

peluang keuntungan'

b.sela|uberusahamendapatkankeuntunganmelaluiberbagaiusalradalammemuaskan
konsumen.

c. Berusaha mengenal dan mengendaiikan kekuatan ataupun kelemahan perusahaan'

d. Selalu berusaha meningi<aikan kemampuan dan ketarrgguhan perusahaan'

Sedangkan ciri-ciri wirausaha yang unggul sebagai berikut' 
r Frar,cahr mon.,hin.arinva

l"'iY.)l', ,i".Urrr,' .*.],.;J;; rurp, mem"perhitunskan d?'. b:rr:1111",i0^li1!n;i.v' ;

b. Selalu berupaya mencapai ttepuasaan p"i'ngg'n' pemilik' pemasok' tenaga kerja i

masYarakat, bangsa, dan Negara

c Antisipasif terr,aoa-fpei'o'nJn dan akomodatif terhadap1^e,Y:*:]il?Yi,?il,

i 3":;il??H=J;;";5#;;.ip,rr.r. p"rrung pasar dan meningkatkan produkrivitas dan ,:

e. 3t:t,i",;;:rr.aha meningkatkan keungguran dan citra perusahaan merarui inovasi di berbagai :

bidang.

KeberhasiIanusahamerupakanpernyataanadanyapersesuaianantararenCalladanproses
pelaksanaan, serta trasil yang dapat oicarrnya dan dapat dipertanggungjawabkan Keberhasile'rr

usaha dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut'

a. Percaya dan yakin usahanya dapat dilakukan

b. Menerima gagasan baru dalam dunia usaha'

c. lnstroPeksi diri.

d. Mendengar saran orang lain'

e. Bersemangat dan bergaul'

3. KarakteristikWirausahawan
Berdasarpengertiankewirausahaantersebut,makadapatdisimpulkankarakteristik
wirausahawan sebagai berikut

a. Disiplin ..^^ r-.a^,- -amiriki ru ar^liq,inlinar
;:l'Sil',meraksanakan kegiatannya, seorang wirausah*!van harus memiriki kedisiprinan

yang tinggi. Arti dari xataiisiptin itu sendiri aclalah'ketepatan komitmen wirausahawan

terhadap tugas dan p"X"r1irnnya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh' yaitu

ketepatan terhadap *lr.1,i kuatitas pekerjaan, sislem kerja dan sebagainya Ketepatan

terhadap waktu, dapat dibina dalam dirt seseorang dengan berusaha menyelesaikan

pekerjaan sesuai Oengan waktu yang direncanakan. Siiat sering menunda pekerjaan dengan

berbagaimacamalasan,adalahxenoatayangdapatmenghambatseorangwirausahawan
meraih keberhasilan.

"*.$*#;[$$JU$'
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b. Komitmen tinggi
Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hai yang dibuat oleh seseorang, baik
terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanal<an kegiatannya. sJot*ng
wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, te:erah dar: berslfat ;rrogresii
(berorientasi pada kemajuan). Komitmen terhadap dirir-rya serrctrri <iapar dibuat dJrgan
identifikasi cita-cita, harapan dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya.
Jujur

Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang ciluperki:n oleh seoran,",-r
wirausahawan. Keiujuran dalam berperilaku bersifat koi;tpleks. K*ju;uran mengenai
karakteristik produk (barang dan jasa) yang ditawarkan, kejujuran mengenar prorosiyrng
dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan purnajuaiyang dijanjikan dan kejujuran ,ungen"l
segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan.
Kreatif dan inovatif

Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya
kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpii<ir
yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan bar u yang herberJa clengan produk-produk
yang telah ada selama ini di pasar. Gagasan-gagasan yang kreatif urnumnya tidak dapat
dibatasi oleh ruang, bentuk ataupun waktu.

e. Mandiri

Seseorang dikatakan "mandiri" apabiia orang tersebut dapat meiakukan keinginan dengan
baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak,
termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya t(etergantungan dengan pihak
lain.

f. Realistis

Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu nrenggunakan faktalrealita
sebagat landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan niaupun
tindakan/ perbuatannya. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi,
namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak
realistis, obyektif dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya

4. Mengidentitikasi Kegagalan dan Keberhasilan Wirausaha
Bygrave menyebutkan 10 hal untuk mengidentifikasi kegagalan dan keberhas!lan wirausaha
berdasarkan karakteristik wirausaha, yaitu antara lain sebagai ber-rkut.
Berikut karakteristik wirausaha menurut Byrave.
a. Dream

Dapat diartikan sebagai impian. Maksud sari dream disini aclalah bahwa seorang
wirausahawan pastilah mempunyai mimpi. Pada tahap selanjutnya mimpi itu dapat dijadikan
visi untuk selanjutnya dijadikan landasan dasar ter"haclap suatu usaha yang akan digelutinya.

b. Decisiveness

Artinya perencanaan. Sebelum melakukan sesuatu sudah seharusnya anda memilikki
perencanan yang matang, agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai prosedur yang
inginkan.

c Doers

Tidak bertindak lambat, tidak perlu menunggu waktu untrrk segera melakukan usaha
tersebut. Mengulur-ngulur waktu artinya anda sudah menunda kesuksessan anda. Jadi
langsung jalankan tanpa terlalu lama menuggu waktu yang tepat.

d. Determination

Dalam menjalankan usaha harus benar-benar memperfiatii..an usaha yang dijalankan, atau
meninjau secara teratur dan bertanggung jawab terhadap segala kendala yang menghadang
usaha serta pantang menyerah.

e. Dedication

Konsistenlah terhadap suatu usaha yarrg dijalankan. Jadikan ucaha sebagai sahabat sejati
yang sudah pasti harus loyal terhadap usaha yang dijalarrkan.

d.

Ekonomi KeJa.sJl[SMA QmJ. Gepp



f. Devotion

Jika pekerjaan sebagai hobi, sudah tentu tidak akan pernah lelah untuk menjalaninya

karena menjalankan pekerjaan tersebut dengan senang hati. Devotion disini bisa juga

diartikan sebagai gila kerja.

g. Details

Wirausahawan harus dapat memperhatikan hal-hal kecilterhadap usaha. Jangan sampai

karena sebuah hal yang sepele menyebabkan pasar sudah tidak percaya lagi bahk:,n

menyebabkan usaha gulung tikar.

h. Destiny

Wirausaha harus dapat bertanggung jawab terhadap tujuan usaha, bebas dan tidak

bergantung Pada orang iain.

i. Dollars

Dollars yang dimaksud disiniadalah uang. Dalam suatu wirausaha uang dijadikan sebagai

pengukur kesuksesan sebuah usaha, karena tujuan dari suatu usaha adalah keuntungan.

j. Distribusi

Wirausaha harus bisa memperhatikan setiap karakteristik orang-orang yang ada di

sekitarnya, yang pada akhirnya nanti anda dapat menyalurkan kepemilikan bisnis kepada

orang yang dipercaya (orang yang berdedikasi).

5. Bidang Usaha
Untuk memilih bidang usaha, terlebih dahulu harus melihat pemetaan usaha. Adapun pemeiaan

jenis-jenis usaha sebagai berikut.

a. Bidang usaha: lndustri dan kerajinan

Jenis usaha : lndustri besar, industri menengah, industri kecil dan pengrajin.

b. Bidang usaha: pertambangan dan energi (eksplorasi dan eksploitasi)

Jenis usaha: minyak bumi, batu bara, pasir, emas, perak, timah, marmer, dan lain-lain.

c. Bidang usaha: bidang pemberian jasa

Jenis usaha: bank (umum, syariah, dan Bank Perkreditan RakyaV BPR), asuransi (jiwa,

kerugian, kesehatan, dan kebakaran), hotel (berbintang, melati, wisma, dan lain-lain),

restoran (rumah makan, warung, kafe, dan lain-lain), pariwisata (agen tiket, agen perjalanan

wisata, pemandu wisata, dan lain-lain), persewaan (perlengkapan pesta. mobil, buku, warnet,

wartel, play station, dan lain-larn), perantara (broker/ makelar, iual beli saham/tanah/

kendaraan, dan lain-lain).

d. Bidang usaha: bidang perdagangan

Jenis usaha: Perdagangan besar, menengah, kecil (kelontong, bahan bangunan, elektronik,

dan lain-lain).

e. Bidang usaha: Bidang agraris

Jenis usaha; pertanian (tanaman pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain),

perkebunan (tanaman keras dan tanaman obat), tanaman hias atau bunga-bungaan,

perikanan (laut, airtawar, dan air payau), peternakan (sapi, unggas, kambing, walet, jenis

unggas, dan lain-lain).

Lakukan perintah berikut!
Carilah '10 artikel di internet atau di majalah cetak yang membahas mengenai keberhasilan seorang

wirausaha, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan wirausahaan tersebutl
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A' lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benarl
1. Kegiatan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal ieiah aiau berhenti

sebelum target kerja tercapaidan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan
hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan disebut ....

2. Orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilal kesempatan bisnis serta
mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntunEan dan tindakan
yang tepat guna meraih kesuksesan disebut ... .

3. Hal yang perlu dipertimbangkan apabila suatu perusahaan akan menggunakan modal
pinjaman atau modalasing, yattu ...

4. Menentukan bentuk perusahaan, apakah berbentuk perorangan, berbeniuk persekutuan,
atau cabang dari perusahaan iain merupakan langkah-langkah dalam menyusun ...

5. Meningkatkan keterampilan, mutu produk, efisensi kerja, inisiatif, dan keuntungan
merupakan pentingnya mengembangkan kreatifitas bagi ...

6. Suatu rdncana bagaimana cara menjual produk sehingga produk sampai ke tangan
konsumen dengan harga semurah mungkin sehingga konsurnen puas dan nremberikan
keuntungan yang wajar disebut ....

7. Bagaimana cara pembagian kerja, mengatur mekanisme biaya, rancangan struktur
organisasi, dan cara dalam mengendalikan organisasr merupakan masalah yang dihadapi
calon wirausaha dalam hal ....

8. Berpikir dengan berpijak pada pada kenyataan yang ada, bukan atas dasar angan-angan
atau mimpiyang terlalu iinggi, disebut....

9. Alex lnkeles dan David H. Smith mengemukakan
yang ditunjukkan oleh ... .

berbagai sikap dan perilaku wirausaha

10. Orang yang cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan
sekitarnya merupakan ciri orang yang . .

B. Jawablah pert;inyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jblas dan benar!
1. Jelaskan pengertian wirausaha menurut J. A. Schumpeter!

Jawab :

2. Sebutkantujuandari kewirausahaan!
Jawab :

3. Senutfa
daya manusia yang prestatif!

Jawab :

Apakah yang dimaksud dengan efektif?
Jawab :

5. Sebutkan iipetipe wrrausaha!
Jawab :

6. Jelaskan pengertian wirausaha bisnisl

Jawab :

7. Apakah.
Jawab . _

8. Sebutkan ciri-ciriwirausaha yang handal!
Jawab :

9. Apakah yang dimaksud dengan kreatifitas?
Jawab :

10. Sebutkan ciri-ciri wirausaha yang tangguh!
Jawab :
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IIii Honrpetemei

i, Eerilah tanda silar*g (X) pada huruf a, b, e , d, atau e di depan jawaba* y**g henar!

1. Unsur-unsur koperasi sebagai berikut,

kecuali ..

a. sebagai gerakan ekonorni rakyat

b. profrt oriented

c. berdasarkan "prinsip-prinsip

koperasi"

d. berasaskan kekeluargaan

e. buslness enterprise

2^ ft/enetapkan anggaran dasar koperasi,

mernilih seila mengangkat pengurus

koperasi, dan mengesah karr

pertanggu ng;awaban pen gurrrs dalam
pelaksanaan tugasnya mei'upakan

wewenang ,.. kcperasi sekoiah

a. pengurus d. rapatanggoia
b. anggota e. penasehat

c. pengawas

3. Berikut bukan ciri-ciri koperasi
sekolah, yaitu ... .

a. tempat rnenyelanggarakan
ekonorni dan gotong royong

b" bentuknya badan usaha yang

tidak berbadan hukum

c. menyediakan perlengkaoan
pelajar

d. cjibuka setiap saat

e. keanggotannya selama kita masih

menjadisiswa
4. Tahap pertama dalam mekanisme

pendirian koperasi, yaitu ....

a. menyelenggarakan rapat anggota

b. melakukan pemilihan pengurus

koperast

c. minta izin negara untuk
mendirikan koperasi

d. merencanakan anggeran dasar

dan anggaran rumah tangga
koperasi

e. pengumpulan anggota

5. Koperasi primer, koperasi pusat,

koperasi gabungan, dan koperasr

induk nrerupal<an pembagian koperasi

berdasarkan....
a. tingkatannya

b. jumlah anggotanya

c. penyeienggaraannya

d, domisili

e. siatusnya

Meneliti cataiari ,var"rg aCe pada
koperasi dan rxerldeo.iikfin segala

keterangan yang 3;l,erlukan
merupakan wewenarg dari
koperasi.

a. pengurus

b. pengawas

c. penasihat

d. anggofa

e. rapatanggota
Anggota penasehat k,:perasi sekolah

antara lain sebagai berikut kecuali

a. l<epala sekniah

b. guru sekclah yang hersangkutan

c. salah satu ,*rali murid di sekolah

tersebut

d. siswa

e. anggota kcmite sekolah tersehut
Berikut bukan termasuk we\ryenang

pengufus koperasi. yaitu ...

a. mewakili koperasi di luar
pengadilan

b. memutuskan. menerima, dan

rnenolak a nggoia baru serta
pemberhentian anggota sesuai

ketentuan AD dan ART

c. mengubah rdeoiogi Kop-rsr;r1

d. mewakili koperasi di ejalam

1;engad!lan
e. rnelakukan tindakan dan upaya

bagi kepentingan cjan

kemarrfaatan kcperasr

Suatu badan yang oibentuk untuk

melaksanakan pengawasan terhadap

kinerja pengurus, disebut.. .

a ' pembina

b. penasihat

c. badan pemriksa

d. pengawas

e. rapatanggote,

Biclang usaha KUL *;:Llri l:rin r;r'i'-i$er

berikut, keeuali "".

a. pertanian yang rn*iipuii i:iriang
pertanian pai'i$an! preternakan,

perikanan, pei"k*brirrai), agt*
industri

7.
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b. penyaluran kebutiihan Perkok

masyarakat ejesa, terutarna
p$ngan, sar"ld;,tng, dan PaPan

c. industri ker:ti dan kersiin:n

d. pegadaran dan Pel*langan
e. penyediaan 1asa, meliputi simpan

pinjam, ja*a Perkreditan,
angkuten, listrik Peciesaan, dair

korrtruksi

Koperasi yanE bidang usahanYa

bermaearn-ntacarn sepefti, uriit usaha

simpan pinjanr, unit pertokoan untuk

melayani kebutuhan sehari-hari

anggota juga masYarakat, unit

produksi, unit wartel disebut koperasi

a.' kcnsumsi

b. perdagangan

c. serba usaha

d. unit kecii

e. simpan pinjatr

Koperasi rnengeciepankan setia kawan

dan kesadaran berpribadi, sekaligus

hiertujuan untuk menyejahterakan

anggota pada khususnYa dan

masyarakai Pada umLlmnYa.

Pernyataan tersebut rnendeskripsikan

bahwa koperasi berasaskan ....

a. kebersamaan

b. kesetiakawanan

c. kesejahteraan

d. keanggcltaan

e kekeluargaan

Menjamin terlaksana Progam
peningkatan Produksi Pertanian,
khususnya Produksi Pangan
nnerupakan salah satu tujuan dari....

a. KUD

b. Koperasi Serba Usaha

c. koper"asi pangan

d. kelornpok tani

e" persatuan Peng6lola lumbung

desa

14. Koperasiyang memiliki usaha tunggal

yaitu menamPung simPanan anggota

dan melayani peminjaman disebut ....

a. KoPerasi LJttit Desa

b. Koperasi$ir"npan Pinjarii (KSF)

0. kcPerasiii':sa

d koPera*it;:ibunEan

e. kop*rasiP:rjaman

'i5. Pernilrhan ang goia barlarr penga'r/as

dalam koperasi sekolah. sama halnva

dengan cara ;-nerniiiir pengurus, yaiir.:

dilakukan dalam .

a" rapat pengurus

b. rapat rapat

c. badan anggota pengawas

d. dewan penasehat koPer;lsi

e. RapatAnggota I'ahunan (R/{')
Berikut bukti-bukti transaks! k"opei"asi

1) Bukti penetirraan kas

2) Bukti umuri.
3) Buktifakturpenjualan.
4) Bukti faktur pembelian.

5) Buktipengeluarankas.
Kelompok bukti transaksi tunai

ditunjukkan olelr nomor ,.. .

a. 1 dan2 d. 4 dan 5

b 2dan3 e..1 danS

c. 3dan4
17. Pembentukan koperasr sekolah di

kalangan siswa diiaksanakan dalam

rangka....
a. mencari laba

b. organisasi ekstrakurikuler di

sekolah

c. menunjang Pendidikan siswa dan

laiihan berkoPerasi

d. pengaktifan keuangan sekolah

e. jiwa usaha siswa

18 UU No. 25 Tahun 1992 danAD/ART

merupakan landasan ... koPerasi.

a. idiil

b dasar

c. struktural

d. konstitusional

e. operastonal
'19 Berikut tujuan Perusahaan

menampilkan produk yang baik adalah

dengan menciptakan produk yang .. .

a. sesuai dengan selera konsumen

b. harganya murah

c. mempunyai kualitas Yang tinggi

d. sesuai dengan Perkembangan
mocie

e. menarik dan Praktis
20. Berikut tidak termasuk variable kinerja

koperasi yang diukur, Yaitu ....

a. keanggotaan

b. sisa hasil usaha

c. keiernbagaan

d. kelangsungan hiduP koPerasi

e. volume usaha

16.
11.

12

13.
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Salah satu penentu keberhasilan
seorang wirausaha daiam
menlalankan usahanya, yaitu ....
a. kemampuan menggali kekuatan

atau potensi yang dimiliki

b. jenjang pendidikan formal yang

ditekuni

c. besarnya dukungan anggota
keluarga

d. kondisilingkungansosialekonomi
masyarakat sekital.

e. jumlah modal yang dimiliki
maupun dihimpun

Perhatikan pernyataan-pernyataan

berikut.

1) Terlalu yakin akan keberhasilan

usaha.

2) Mau,ras diri dan hati-hati dalam

mengambil keputusan

3) Terlalu berani dalam benvirausaha

tanpa menghitung resiko

4) Selalu berpikir positrf.

5) Bersikap sonrbong jika mendapat

keberhasilan.

Berdasarkan pernyataan tersebut,
sikap negatif yang harus dihindari oleh

seorang wirausaha ditunjukkan oleh

nomor....
a. 1,2, dan 3 cl. 1, 3. dan 5
b.1dan3 e.3,4,dan5
c.2dan4
Sisa hasii usaha yang berasal dari non

anggota dialokasikan untuk hal-hal

sebagai berikut, kecuali ...
a. cadangan

b. pendidikan

c. jasa anggota

d. dana sosial

e. dana pengurus

Berikut termasuk syarat kenaggotaan

koperasi sekolah, kecuali ....
a. setiap anggota mempunyai hak

yang sama

b. keanggotaan tidak bisa
dipindahtangankan

c. sudah mempunyai KTP (Kartu

Tanda Penduduk)

d. siswa sekolah di mana yang

bersangkutan sekolah

e. setiap anggota wajib memenuhi

dan melaksanakan ketentuan
yang berlaku dalam kooerasi
sekolah

Penampilan seci'ang wirausaha yar,g

tidak menciptakan suasana hisnis
yang menyenangkan, Vaitu ....
a. sopan saniLrn dan ramah tamah
b" mempunyai srkap perhatian dan

penuh bersahabat
c. mempunyaisikappendiam
d. selalu bijaksana rJan ber!ilrarisma
e. cekatan, periang rJan rnrrdah

bergaul

Akun yang masuk dalam kolonr
neraca sisi kredit pada Kertas keria
koperasi, yaitu ...

a. pendapatan bunga

b. dana sosial
c. beban penyusutan gedung

d. retur penrbelian

e. beban gaji

Berikut yang tidak termasuk aiasan
utarna kegagalan usaha baru, yaitu

a. usaha pemasaran dan penjualan
yang ticiak efrsien darr efektif

b. pengetahuan pasar yang tidak
memadai

c. terlalu banyak konsumen yang

berminat terhadap barang yang

akan dijual
d. kurangnya minat koncumen

terhadap proCuk yang dihasilkan
e. kinerja produk yang salah
Karakteristik yang lrarus dlmiliki clelr
seorang wirausahawan aniara lain

sebagai berikut, kecuali . .

a. muciah trergaul darr pandai
berkomunikasi

b bersen-langai rJan tid;k r,llr-llah
putus asa

c. jujur Can bertanggung jawab

d. berpikir prestatif, kreatif, dan
inovatif

e. tidakberanimengambilr-esiko
Berikut sifat dasar dan kemampuan
yang biasanya ada paCa diri seoranE

wirausaha, yaitu ....
a. puas dengan yang sudah tercapai

tanpa mentikirkan kenrrrngkinan
yang lain

b. cenderung mudah jenuh terliadap
segala kenrampuan hidup

c. fenomena kehidupan harus dqalani

dengan apa adanya
d. suka menghindar dari risiko
e. tantangan adalah hal yang harus

dihindari

2q

lo.

22

24.

29.

27.

28.



30.

J t.

Jika perusahaan ingin berumur
panjang, dalam menjalankan
usahanya, maka wirausahawan harus

memandang ....

a. proses yang berjalan sementara
b. proses sederhana

c. proses yang membutuhkan dana
banyak

d. halyang menyulitkan

e. proses yang berkesinambungan

Seorang wirausaha harus mempunyai

conceptual skill, yaitu terampil dalam

a. bekerja sama dengan orang lain

dan produktif

b. melakukan teknik tertentu daalm
mengelola usaha

c. memecahkan masalah yang
dihadapi

d. melakukan kegiatan usaha
berdasarkan konsep

e. bekerja secara tekun, teliti dan
produktif

Berikut cara yang dapat ditempuh
untuk menciptakan sebuah
lingkungan yang lebih entrepreuneurial
pada sebuah lingkungan yang tengah
menghadapi masalah-masalah
sulitnya perekonomian, yaitu ....

a. melakukan kampanye atau
demonstrasi hidup hemat

b. mengandalkan pinjaman ke
lembaga keuangan

c. melakukan intensifikasi bidang
pertanian

d. melakukanekstensifikasibidang
pertanian

e. mengembangkan industri atau
usaha kecil

Penyebab kegagalan usaha salah
satunya adalah bakat yang tidak
cocok. Hal ini disebabkan oleh ....
a. kurang berani mengambil resiko

b. tidak berbakat dalam
benruirausaha

c. kegagalan yang menyebabkan
patah semangat seorang
wirausahawan

d. kurang mengenal jenis usaha
yang dipilihnya

e. tidak mau belajar dari kegagalan

34. Sikap seseorang wirausahawan
terhadap pekerjaannya, yaitir ....
a. sebagaicara untuk mendapatkan

rezeki

b. mencan pekerjaan

c. menambah pengalaman

d. menciptakan kesempatan kerla
e. mengisi kekosongan waktu

35 Supaya mernperoleh suatu
keberhasilan, seorang wrrausaha
hendaknya menekuni bidang usaha
yang . .

a. bersifat padat karya

b. banyak ditekuni oleh masyarakat

c. disukai dan diminati

d. bahan bakunya berasai dari
pertanian

e. berorientasiataumempunyainilai

ekspcr

36 Berikut tujuan tujuan kewirausahaan,
yaitu ....

a. sebagai generator pembangunan

ekonomi

b. menciptakan tenaga kerja baru

c. mendidik masyarakat agar hidup

sederhana

d. memberikan contoh kepada para

generasi muda untuk bekerja
keras

e. meningkatkan jumlah wirausaha

yang berkualitas dan berdedikasi

tinggi

37. Salah satu negara didunia yang terkenal

karena kreativitasnya yang tinggi dalam

menciptakan produk-produk yang

berkualitas tinggi, yaitu . .

a Amerika

b. Korea

c. Australia

d. Kanada

e. Jepang

38. Sikap yang harus dikembangkan

untuk menjadi seorang wirausahawan,

yaitu sikap ...
a. tidak mempunyaivisi

b. pesimis

c. ragu-ragu

d. negatif

e. positif

32
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39. Salah satu contoh upaya seorang n^
wirausaha dalam meningkatkai +v.

kemampuan berinovatif, yait-u.. .

a. mempersiapkan instrumen untuk
menyaring karyawan yang
memitiki bakat dan kreativital
tinggi

b. mengeluarkan gagasan baru
dalam menjaring kury"*rn

c. mencari izin usaha
d. membuat perencanaan
e. memberikan gaji yang besar

kepada para karyawan

Berikut yang bukan merupakan hal_
hal yang menentukan keberhasilan

lvlrausahlwan yang OernuOung;n
dengan informasi dalam bisnisriya,
yaitu ... .

a sistem nilai para wirausahawan
b. pengalaman wirausahawan dalam

bisnis
c. perilaku produsen
d. kekuatan dan kelemahan bisnis
e. harapan masa depan bisnis

B' rsirah titik-titik pada soar-soar berikut dengan jawaban yang jeras dan benar!l Meningkatkan kesejahteraan anggota yrrg b"r*rtal sosiat yang berusaha untukmeningkatkan SHU dari tahun t<e tanun merr[at"n tffin usana ... .2 Keputusan pembubaran koperasi oieh pemerintan olkejuarr<an dalam waktu paling lambat" bulan terhitung seiak tanggar oiterimanya .';i;;ff;itahuan rencana pembubaran.3 seiumlah uang yang oiperoien dari penyisihan Sisa hasil Usaha (sHU) untuk memupukmodar sendiri dan menutup kerugran koperasr oira oiperrur<an disebut ....4' Dalam mekanisme pendirian ropelsi, seielah ,"r*.J*kln anggaran dasardan anggaran_ rumah tangga, langkah selanjutnya yaitu ... .5 suatu sistem yang menunjukkkan mekanisme dan hubungan kerja sama antara perangkat
^ 

organisasi yang ada didalamnya disebut ... . 
I I '\vr,q oorr rd dr rtara p€ 

,6 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengeroraan koperasi,membuat raporanterturis tentang hasir pengawasannya merupakan tugas dari ... .7 ' Pimpinan yang bertanggung lairab terhaJap jarannya ;;";" koperasi daram prosespenggunaan sumber daya yang efektif untut mencat;il;;; tertentu, disebut ....B' Kelembagaan (umrah kopeiasi-pe,. provinsi, jumrah top"*ripu,. jenis/ kerompok koperasi,jumrah koperasiaktif dan nonaktif),'keanggotaan, vorume usaha, permodaran, asset, dansisa hasil usaha merupakan unsur_unsur dari . .9 sebagai penangu,ng risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber kedalam cara yang baru dan berbeda uniuk mencipta[an nitai tambah dan usaha-usahabaru merupakan peran wirausaha secara ... . 
tdr I rudtl oan usana-us

,, yff:ilrl,:ffJX:l 
T:H::::.11']:,"rima risiko daram pensambiran keputusan 

l

3:::i1il, fens 
hada p i ketio a kpa Jti, n, n, 

",, 
p" r,a n s i ka p .#jff ffi:;]ilffi :.xff ;

11. Usaha untuk memotivasi, meraksanakan, dan mengarahkan tujuan usaha disebut....l2 Aspek kreativitas' disiplin diri, kepercayaan oiri beraii ,"ng;roitrisiko, memirikimotivasi,dan kemauan yang.kuat merupakan pota tingkah tat<u wirlusaha dirihat dari segi ... .
'13. Langkah utama darisuatu pengetotaan r.rf,i, Vritr-'.:..'""""14' orang yang menciptakan t<eriat<mura, giqi oiriny, maupun bagi orang rain dengan

il:[#:m ffi:::ji, :"j]n J::: l::; I T 
; r ;;; ;, a nfaata n i u m ber daya,m em pe rkeci r pem borosa n, se rta m e ng h asi i ka n prod u k ff l'ff;#T;j;Xr;memuaskan kebutuhan orang lain disebut .. .

15. wirausaha berperan daram ,lr"n."ng perencanaan perusahaan (corporate pran), ide_idedalam perusahaan (corporate image;, Jrganisasiperusaharn 
1.orpor",e organization). Haltersebut mendeskripsikan bahwa wir"rsanu seorang ....
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1. Jelaskan pengertian koperasi menurut Bapak Koperasi lndonesia!

Jawab :

2. Jelaskan tujuan koperasimenurut UU No. 2511992 Pasal3!
Jawab :

3. Mengapa pengawas memegang peranan yang penting dalam koperasr?

Jawab :

4. Sebutkan tugas penguru.s koperasil

Jawab :

5. Apakah yang dimaksud dengan KoperasiSerba Usaha (KSU)?

Jawab :

6. Sebutkan prinsip koperasi lndonesia versi UU No. 25 Tahun '1992!

Jawab :

7. Apakah yang dimaksud dengan pengurus koperasi?

Jawab :

8. Jelaskan pengertian wirausaha menurut Geoffrey G. Meredithl

Jawab :

9. Sebutkan ciri-ciri wirausahawan menurut Pikte Abrahamso (1989)l

Jawab :

10. Jelaskan pengertian efektivitas dalam bekerjal

Jawab :

11. Sebutkan beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha agar dapat

mencapai tujuan bekerja secara prestatif I

larr ra h

12. Mengapa dengan bernegosiasimemudahkan perusahaan atau seorang wirausaha untuk

mancapai tujuannya?
lcr rrah

13. Sebutkan fungsi-fungsi wirausaha!
larrrah

14. Sebutkan ciri-ciri orang yang bersemangatl

Jawab :

15. Sebutkan alasan seorang wirausaha mengembangkan kreativitasl

Jawab :

D. Skala Sikap

Berilah tanda ({; paOa pernyataan-pernyataan berikut (S = Setuju, SS = Sangat Setuju,

TS = Tidak Setuju) dan berikan alasannya!

No. Pernyataan D SS TS Alasan

1. Koperasi berperan penting bagi perekonomian.

2. Semua koperasi mempunyai tujuan untuk

mendapatkan laba atau memperbesar SHU.

J. Jika SHU besar, maka kemajuan koperasi meningkat.

4. Koperasi harus dikelola oleh orang yang mempunyai

modal besar.

5. Jika anggota koperasi meninggal, maka boleh

dilanjutkan oleh orang lain.

6. Seorang wirausaha yang sukses pasti diawali dengan

perjuangan dan kegagalan dalam usahanya.

7. Anak seorang pengusaha pasti menjadi pengusaha

yang sama bidangnya dengan usaha orangtuanya.

ffi
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E. Perbaikan
lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!1' Koperasi yang anggotanya para siswa atau murid dari suatu se[olah yang berfungsi sebagai

wadah untuk mendidik tumbuhnya kesadaran berkoperasi di kalangan siswa,-disebut ...
atau ....

2' Rapatanggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling
lambat... bulan setelah tahun buku lampau.

3' sisa Hasil Usaha (sHU) harus dibagikan kepada para anggota sesuai dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar koperasi-b'erdasarkan hasr:l ....4 wadah aspirasr anggota oan pemJgang kekuasaan tertinggi daram koperasi, yaitu .., .5' Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi,iertanggung jawab terhadap
keuangan dan administrasinya merupakan tugas ... .6 Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad
bekerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan inisitif merupakan ciri dan watak
wirausaha yang berorientasi pada ....

7. sebagai penggerak, pengendari, dan pemacu perekonomian suatu bangsa merupakan
peran wirausaha secara ....

B' Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru (the law product),
teknologi baru (the new technology). ide-ide baru (the new image;, dan organisasi usaha

^ baru (the new organization). Hal tersebut mendeskripsikan bahwa wirausaha seorang ... .9 Usaha seorang wirausahawan untuk menciptakan, menemukan, dan menerima ide-ide
baru disebut ....

10' Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, antara lain
perencanaan' pengorganisasian, dan pengawasan serta evaluasi, disebut kemampuan

Pengayaan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!1. Bagaimana pengambilan keputusan rapat anggotai

Jawab :

F.

2. Sebutkantujuan koperasisekolahl

3. KapankeanggotaankoperasisefotanOitetapXanT
Jawab :

4. Sebutkan fungsi koper:asi OerOa

Jawab :

5.Bagaimanapemilihananggotabadanpengawasd@
Jawab :

6, Sebutkan ciri-ciriwirausahawan menurut Mc. Clelandl
Jawab :

7. Sebutkan kelemahan atau sifatwirausaha lnOonesrat
Jawab :

Jawab :

Jawab :

Jawab

8. Sebutkan arti
berpartisipasi!

Jawab :

pentingnya kedisiplinan dalam belajar, Oe@

9. Jelaskan pengertian peluang usaha!

10. Sebutkan jenis usaha di bidang agrarisl
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Selesaikan soal berikut dengan benar dan teliti!

1. Koperasi Guru Makmur, memperoleh SHU sebesar Rp50.000,00, sumber SHU tersebut yaitu

sebagai berikut.

Berasal dari anggota

Berasal dari bukan anggota

Rp40.000.000,00

Rp'10.000.000,00 +

Rp50.000.000,00

Menurut anggaran dasar dan rapat anggota koperasi, pembagian SHU sebagai berikut:

Berapa SHU yang diterima oleh Bp. Arjuna sebagai anggota koperasi bila diketahui data

sebagaiberikut.
a. Simpanan pokok Bp. Arjuna Rp100.000,00.

b. Simpanan wajib Bp" Arjuna Rp550.000,00.

c. Jumlah pembelian Bp. Arjuna di koperasi Rp1.500.000,00.

d. Total simpanan anggota di koperasi Rp25.000'00

e. Hasil penjualan koperasi seluruhnya Rp75.000,00.

Jawab:

No. Distribusi
Sisa HasilUsaha

Anggota Bukan Anggota

1 Bagian anggota:

a. Jasa modal 20o/o

b. Jasa usaha 2504

2. Cadangan 25% 40%

a Dana Pengurus 10% 15%

4. Dana Pegawai Karyawan 5o/o 45o/o

5. Dana Pendidikan KoPerasi 5% 10%

6. Dana Sosial 50k 10o/o

7. Dana Pembangunan Daerah

Kerja

5% 10%

Jumlah 100o/o 100%

= 
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Reflehri Diri

Setelah memelajari materi inidiharapkan siswa dapat mendeskripsikan hal-halyang berhubungan
dengan perkoperasian dan wirausaha. Jika ada materi yang belum kalian pahami, tanyakan pada
gurumu! Pelajari kembali materisebelumnya, sebeium kalian mengerjakan latihan ulangan akhir
semester!

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d,

2.

Arti penting pembagian kerja dalam
suatu organisasi atau badan usaha,
yaitu ....
a. agar kegiatan dalam perusahaan

dapat berjalan dengan lancar
b. sebagai wujud pelaksanaan

struktur organisasi
c. perusahaan tidak salah personil

dalam memberikan kedudukan
karyawannya

d. untuk membedakan kedudukan
seseoran g dalam perusahaan

e. memudahkan manaj emen
keuangan dalam pelaksanaan
sistem penggajian

Fungsi manajemen pertama kali
diperkenaikan oleh seorang industrialis

Perancis yang bernama , .. .

a. John D. Millet

b. George R. Terry

c. Harold Koontz dan O'Donnell
d. The Liang Gie

e. Henry Fayol

Perhatikan pernyataan-pernyataan

berikut.

1) Membuat time schedule, yaitu
jadwal mengenai kapan peker.laan

dimulaidan berakhir.

2) Menentukan kepada siapa barang
akan dipasarkan.

3) Menyusun rencana kerja dan
urutan-urutan kerja.

4) Membimbing para bawahan dan

sekaligus melakukan koreksi.
Urutan atau tahapan yang dilakukan
oleh manajer produksi yang benar,
yaitu....
a. 1,2,3,dan 4 d. 1,3, 4, dan2
b. 2, 3, 1, dan 4 e. 3, 4, 1, dan2
c.3,1,4,dan2

atau e di depan jawaban yang benar!

4. Berikut fungsi pengarahan dalam
manajemen, kecuali ... .

a memberi motivasr

b. memberiperintah

c. mengarahkan kegiatan

d. mengkoordrnasikankegiatan

e. mencari laba

5. Fungsi yang erat dengan masalah
financial terutama masalah
pendapatan dan biaya merupakan
fungsi mana.jemen ... .

a. pemasaran d. pengawasan

b. pengarahan e. anggaran

c. produksi

6. Elemen-elemen dasaryang selalu ada
dan melekat dalam proses
manajemen yang akan dijadikan
acuan oleh manajer dalam
melaksanakan kegiatan untuk
mencapai tujuan disebut ....
a. unsur-unsurmanajemen

b. fungsimanajemen
c. sarana manajemen

d. manfaat manalemen

e. sistem manajemen
7. Kegiatan yang meliputi sistem

pengupahan, mengadakan analisis
tentang upah yang dibayarkan,
mengadakan analisis tentang upah
yang dibayarkan, mengadakan
evaluasi jabatan, mengadakan I

penilaian tingkat produktivitas, dan i

mengadakan penilaian sistem i

pengupahan insentif, disebut ... .

a. pengadaan pegawai

b. pengembangan

c. pengintegrasian

d. pemeliharaan

e. pemberiankompensasi
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8. Berikut fungsi pengarahan dalam
manajemen, kecuali ... .

a. memberimotivasi
b. memberiperintah
c. mengarahkan kegiatan
d mengkoordinasikankegiatan
e. mencari laba
Perhatikan pernyataan-pernyataan
berikut.
1. Mengaturkeseimbangan Iikuiditas

dengan rentabilitas.
2. Mengelola sumber-sumber dana.
3. Melakukan segmentasi dan

targeting.
4. Menjaga agar perusahaan tetap

solvable.
5. Menetapkan jenjang karir untuk

para karyawan.
6. Memilih bahan baku yang

berkualitas.
Tugas pokok manajer keuangan
ditunjukkan oleh nomor ....
a. 2,3, dan 6 d. 1,2,dan4
b. 1,2,dan3 e.2,4,dan5
c. 4, 5, dan 6
Berikut perangkat koperasi menurut
UU No. 25 Tahun 1992, kecuali ....
a. manajer
b. rapatanggota
c. pengurus

d. badan pengawas

e. pengawas

Ruang lingkup manajemen keuangan
meliputi menyusun anggaran ....

a. penerimaan d. promosi

b. biaya umum e. laba
c. pajak

Berikut perbedaan yang benar antara
badan usaha dengan perusahaan,
yaitu ... .

a. badan usaha bersifat kongkret
sedangkan perusahaan bersifat
abstrak

b. badan usaha bertujuan
menghasilkan produk tertentu,
sedangkan perusahaan
menghasilkan laba

c. badan usaha tidak selalu bersifat
formil, sedangkan badan usaha
bersifat resmi atau formal

d. badan usaha merupakan kesatuan
organisasi atau badah untuk
mengurus perusahaan, sedangkan
perusahaan merupakan alat badan
usaha untuk mencapai tujuan

e. badan usaha tidak berbadan
hukum, sedangkan perusahaan

bersifat yuridis

13. Berikut manfaat koperasi dalam bidang

ekonomi, yaitu ... .

a. mendidik anggota-anggotanya
untuk memiliki semangat kerja

sama

b. mendorong terwujudnya aturan
yang manusiawi yang tidak
dibangun diatas hubungan-
hubungan kebendaan, tetapi atas

dasar kekeluargaan

c. menumbuhkan sikap jujur dan

keterbukaan dalam pengelolaan

d. mendorong terwujudnya
kehidupan masyarakat yang

damaidan tenteram

e. mendidik anggota-anggotanya
untuk memiliki semangat
kekeluargaan

Berikut bukan hal yang perlu
dipertimbangkan dalam memilih badan

usaha, yaitu ... .

a. modal

b. bidang usaha

c. tingkat risiko

d. cara pembagian laba

e. lokasi

Badan usaha yang mengatur
sekutunya yang tidak menyetor modal

tetapi hanya menyetor tenaga
kerjanya saja akan mendapat laba

sama dengan sekutu yang menyetor

modal terkecil dan bercirikan memiliki

sekutu aktif dan pasif disebut . .

a. persekutuan terbatas

b. firma

c. persero

d- CV

e. perusahaanperorangan

Berikut ciri-ciri struktur organisasi
garis dan staf, kecuali ... .

a. mempunyai bidang-bidang yang

beraneka ragam dan rumit

b. dipergunakan dalam organisasi

yang bersifat komplek

c. spesialisasi kerja belom tinggi

d. ada dua kelompok karyawan,
yaitu kelompok staf sebagai
penasihat dan kelompok garis

sebagai pelaksana

e. daerah kerjanya luas dan
karyawannya banyak

o
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17. Badan usaha yang didirikan oleh seorang

atau bebrapa orang yang meni-
percayakan uang atau barang kepada
seorang atau beberapa orang yang

menjalankan perusahaan dan bertindak
sebagai pemimpin, disebut ....
a. persekutuan komanditer"

b. firma

c. PT

d. perusahaan perseorangan

e. koperasi

18. Ciri-ciri darr perusahaan perorangan

sebagai belkut kecuali
a. pemilik perusahaan sekaligus

sebagai penEercla .JSa-a

b. keuntungandrnikmatr seluruhnya
oleh pemilik

c. perkembangan usaha dapat
dirasakan dengan cepat

d. peraturan yang mengikat
perusahaan sedikit

e. pajak dibebankan kepada pemilik
perusahaan, bukan pada
perusahaan

19. Tanggung jawab Persero terhadap
hutang piutang pada sebuah
Perusahaan Terbatas yaitu ...

a. sebagian harta pribadi

b. seluruh harta pribadi

c. sejumlah modalyang dimrtiki

d. sampaiseparo modalyang drsetor
e. melunasi semua hutang

perusahaan

20. Berikut bukan tujuan didirikannya
koperasi sekolah, yaitu ....
a. memelihara, mengembangkan

dan mempertinggi mutu
pengetahuan serta keterampilan
berusaha dalam bentuk koperasi

b. memelihara hubungan baik dan
saling pengertian diantara siswa
sebagai anggota koperasi

c. mendidik, menenamkan, dan
memelihara kesadaran lingkungan
hidup bergotong-royong dan tasa
setia kawan di antara siswa

d. mencari keuntungan sebanyak-
banyaknya melalui kegiatan jual

beliyang dilakukan di koperasi
e. menanamkan dan menumbuhkan

rasa harga diri, jiwa demokrasi,
keberanian berpendapat, dan
kesamaan derajat

2'1. Berikut ciri-ciri yang menunjukkan
bahwa koperasi merupakan organ isasi
yang sehat, kecuali ..

a. Adanya kesadaran koperasi untuk
hidup atas Casar anggaran
dasarnya

b. Ketiga alat perlengkapan
organisasi koperasi dapat
melaksanakan tugasnya dengan
persaingan yang sehat

c. Adanya komunikasi yang lancar
antara pengurus dengan anggota
pengurus dengan pengurus. dan
anggota yang satu dengan
anggota yang lainnya

d. Adanya kesadaran para anggota
untuk kegiatan koperasi

e. Bagian-bagian dalam organisasi
bekerja normal dalam hubungan
organik

22. Jasa anggota ditentukan oleh jumlah
penjualan hasil produksi anggota pada
koperasi. Hal tersebut merupakan ciri
pembagian SHU pada koperasi ....
a produksr

b. perdagangan

c. simpan pinjam

d. serba usaha
e. konsumsi

23. Jumlah antara SHU jasa modal
dengan SHU jasa anggota, disebut ....
a. SHU normal

b. SHU bersih

c. SHU total

d. SHU kotor
e. SHU lasa anggota

24. Untuk membantu melepaskan petani

dari sistem ijon, sebaiknya didirikan
koperasi ....
a. kredit atau simpan pinjam
b. produksi

c. unit desa
d. konsumsi

e. serba usaha
25. Kepribadian seorang siswa sebagai

calon wirausahawan yang berprestasi
memiliki salah satu ciri sebagai
beikut, yaitu ... .

a. pandaiberkomunikasi

b. pandaiberorganisasi

c. terampildatambelajar
d. terampil belajar dan berorganisasi
e. terampil dalam belajar dan

berusaha

ffiw Ksr 1l
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26. Berikut cara yang dapat dilakukan

oleh orang tua dan masyarakat untuk

mendorong perkembangan industri

atau bisnis kecil secara sederhana

dan mendidik, yaitu ....

a. mendirikan koperasi industri kecil

di rumah

b. melakukan pemindahan profesi

yang bergerak dalam bidang
perdagangan

c. membangun kios-kios di

sepanjang jalan desa

d. mengajarkan entrepeneurlsme di

lingkungan rumah dan sekolah

e. mencari pinjaman modal ke

lembaga keuangan di sekitar

tserikut tujuan pendirian koperasi

sekolah, yaitu untuk ....

a. melatih hemat

b. praktikperkoperasian

c. mengetahui bakat siswa

d. mendidik para siswa agar menjadi

pedagang

e. memelihara kesadaran hidup

bergotong-royong

Pernyataan berikut merupakan
pembeda antara koperasi dengan

badan usaha lainnya, kecuali ....

a. merupakan organisasi sosial yang

mempunyaiwatak sosial

b. mengejar keuntungan yang

sebesar-besarnya

c. keanggotaannya bersifatterbuka

d. manajemen koperasi bersifat
demokratis dan keputusan diambil

dengan cara musyawarah

e. koperasi bergerak dalam bidang

usaha, sedangkan badan usaha

bergerak dalam bidang produksi

Badan usaha milik swasta yang

didirikan untuk mencari keuntungan

yang sebesar-besarnya dan dalam

pelaksanaannya BUMS tidak
bertanggung jawab kepada Negara,

tetapi mempunyai kewajiban, yaitu ... .

a. mengisikas negara

b. membayar pajak

c. menanamkan sebagian modalnya

ke BUMN

d. menginvestasikan 50% sahamnya

ke BUMN

e. usahanya tidak menyaingi usaha
yang dijalankan oleh BUMN

Koperasi yang dibentuk sekurang-
kurangnya tiga gabungan koperasi
yang usahanya sejenis dan berbadan

hukum disebut ....
a. koperasiprimer
b. pusat koperasi

c. gabungan koperasi

d. induk koperasi

e. koperasi sekunder

Berikut hambatan-hambatan dalam
penerapan fungsi-fungsi manajemen,

kecuali ... .

a. adanya faktor risiko dan
ketidakpastian di dalam
pelaksanaan kegiatan

b. belum tersedia sarana dan
prasarana yang dapat mendukung

pelaksanaan fungsi manajemen

c. organisasi belum siap
melaksanakan fungsi manajemen
yang telah digariskan olgh manajer

d. manajer belum sepenuhnya
memahami berbagai aspek yang

menyangkut tentang penerapan

fungsimanajemen

e. manajer mampu menjabarkan
fungsi manajemen secara
operasional

Daerah kerja koperasi gabungan, yaitu

,. O"r"
b. kecamatan

c. kabupaten atau kotamadya

d. provinsi

e. negara

Ptanning dalam bidang manajemen
perkantoran mencakup hal-hal sebagai

berikut, kecuali ... .

a. pertimbangan mengenai jenis-
jenis keterangan yang akan
dicatat

b. format yang akan digunakan

c. penggunaan uang perusahaan

untuk membeli peralatan kantor

d. alat untuk mengumpulkan data

untuk mengerjakannya

e. mesin-mesin dan alat-alat kantor

yang akan digunakan

30.

31

27.

28.

31.

JJ.

29.
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34. Berikut hal-hal yang memengar-uhi
keberhasilan pengawasan, kecuali

a. tidak memerlukan rencana atau
standar khusus

b. harus ada ketegasan mengenai
manajer yang mengontroi
kegiatan

c. bagaimana proses conrrol akan
d ilaku kan

d brla perlu, tetapkan straiegi posisi

e. manajer harus berkernauan dan
bersemangat untuk melakukan
pengawasan

Berikut ciri sekutu pasif daiam badan
usaha yang berbentuk pe;'seroan

komanditer, kecuali
a. namanya tidak masuk cjalam

nama perusahaan

b. hanya menyertakan modai
c. tidak boleh ikut campur tangan

dalam manajemen CV

d. bisa melakukan perjanjian dengan
pihak ketiga

e. tanggung jawab sebatas modal
yang disetor

Jumlah minimal anggota koperasi
primer, yaitu ... orang.
a. 10

b. 20

d. 40

e. 50

c. 30

37. Kemampuan seseorang untuk
melahirkan sesuatu yang baru, bark

berupa gagasan maupun karya nyata
yang relatif berbeda dengan apa yang

telah ada sebelumnya, disebut . .

a. kreativitas

b. prestatif

c. memodifikasi

d. inovatif

e produktif

38. Berikut bukan termasuk wewenang
pengurus koperasi, yaitu ....
a. mewakili koperasi di luar

pengadilan

b. memutuskan, menerima, dan
menolak anggota baru serta
pemberhentian anggota sesuai
ketentuan AD dan ART

c. mengubahideologikoperasi

d. mewakili kcperasi di dalam
pengadilan

e" melakukan tindakan dan upaya
bagi kepentingan dan
kemanfaatan koperasi

39. Koperasi mengedepankan setia
kawan dan kesadaran berpribadi,
sekaligus bertujuan untuk
menyejahterakan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Pernyataan tersebut
mendeskripsikan bahwa koperasi
berasaskan....
a. kebersamaan

b. kesetiakawanan
c. kesejahteraan
d. keanggotaan
e. kekeluargaan

40. Wirausaha yang tangguh, kuat, dan
tidak mudah putus asa daiam
menjalankan usahanya disebut
wirausaha yang

a. memilikiketabahan
b. memilikikesopanan
c. memilikidisiptin
d. memilikikeuletan
e. dapat diajak bekerja sama

41 . Para wirausahawan merupakan
kelompok masyarakat yang
mempunyai peran strategis untuk
dapat menjadi motor penggerak
pembangunan nasiona[. Hal tersebut
disebabkan oleh

a. siap siaga menjaga lingkungan
b. tidak mempunyai beban sosial
c. dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat

d. tidak mempunyai beban sosial
e. dapat membantu meringankan

beban fakir miskin
42. Asuransi dan perbankan merupakan

ruang lingkup kewirausahaan dalam
bidang ... 

l

a. perindustrian 
,

b. perdagangan

c. penjaminan risiko
d. pemberian jasa

e. keuangan

43. Untuk menggali peluang usaha yang
ada, wirausahawan harus berpikir
positif dan kreatif. Berikut ildak
termasuk dalam tindakan tersebut,
yaitu ....

35.
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a. mendengarkan saran-saran dari

orang lain

b mempunyaietos kerja yang tinggi

c. rnempunyai keyakinan atau
percaya bahv.,a usah,a atau bisnis

dapat dilaksanakan

d men)/atakan prinsip yang diyakini

sendiri

e. rnenerima gagasan baru daiam

dunra bisn;s

"13. l-ahap pertama dalam mekanlsme
pendirian kr-rperasi, yaitu ... .

a. menyenggarakan rapat anggota

b melakukan pemilihan pengurus

koperasi

c. riinta izin negara untuk
mendirikan koperasi

d nrerencanakan anggaran dasar

dan anggaran rumah tangga
koperasi

e pengunrpulan anggota
45. Be,'rkut termasuk syarat kenaggotaan

koperasi :rekolah, kecuali . ..
d. setiap anggota mempunyai hak

yang sama

b. keanggotaan tidak bisa
dipindahtangankan

c. sudah mempunyai KTP (Kartu

Tanda Penduduk)

d. siswa sekolah di mana yang
bersangkutan sekolah

e. seiiap anggota wajib memenuhi

dan melaksanakan ketentuan
yang berlaku dalam koperasi
sekolah

46. Salah satu contoh upaya seorang
wirausaha dalam meningkatkan
kemampuan berinovattf, yaitu ....

a. mempersiapkan instrumen untuk

menyaring karyawan yang
memiiiki bakat dan kreativitas
iinggi

b. mengeluarkan gagasan baru
dalam menjaring karyawan

c. mencari izin usaha

d. membuat perencanaan

e. memberikan gaji yang besar
kepada para karyawan

47. Berikut cara yang dapat ditempuh
untuk menciptakan sebuah
lingkungan yang lebih entrepreuneurial

pad a se n,Ja n i i i ii-q ki: n i: i-"., i Va i r,:l tenq a n

meng hadapi m;,i:;alar;-rnasa iah
sulitnya perekonoinian, yaitu ...

a. melakukan kampanye atau
demcnstrasi hiCup hemat

b mencer' dalk.- - ,cirrJentar'i K:
iembaga keuangan

c. meiakukan rntenstfikasi brdang
pertanian

d. melakulianekstensitikasi bidang
pertanian

e. mengembangkerr industri atau

usaha kecrl

Berikut tujuan tujuan kewirausahaan,

yaitu ... .

a. sebaqaigerrir,'atrrr pembangunan

ekonor':ti

b. menciptakan tenaga kerja baru

c. mendidik masyarakat agar hidup

sederhana

cl. memberikan contoh kepada para

generasi :tldr unir-rk beke,ja
kera-s

e. nrenirrgkalkaniurniahwirausaha
yang berkuallta. jun berdedikasi

tinggi

Karakteristik yang harus dimiliki oleh

seorang wirausahawan antara lain

sebagai berikut, kecuali ....

a. mudah bergaul dan pandai
berkomunikasr

b. bersemangat ci;iri trdak mudah
putus asa

c. jujur dan bertariggung jawab

d berpikir prestatif, kreatif, dan
inovaiif

e tidak berani mengambil risiko

Salah satu penentu keberhasilan
seorang wirausaha dalam
menjalankan usahanya, yaitu ....

a. kemampuanmenggalikekuatan
atau potensi yang dimiliki

b. jenjang pendidikan formal yang

ditekuni

c. besarnya dukungan anggota
keluarga

d. kondisi lingkungan sosial
ekonomi masyarakat sekitar

e. jumlah modal yang dimiliki
maupun dihimpun

+o.

49.
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lsilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan jawal:;ln !'a$g jetas dan benar!'1 Suatu proses merencanakan, mengcrEanisasikarr, i,nelnrii'rii::in, darr inengeivasi pekerjaan
anggota organisasi dan niengounaKan surnber da5r;r 6r*n.t'','ots$i i,tntljk menn=p;r! liasarsn
o rn a n isa; i 1.s,-i,::,-i i ic i I : r-, i'.: i: li I *r.: i-..; i .

:il. Ii,l;t trCi.':ilr),-: l..r:r'tt.t.,jr,:t ..:Ja,-,,lait rji.:r::.ii:)i^r;li, Ii_.Ji-ni)rjr C!ai,a nf anUSi:. flan admirf istfaiif
illi:1"1. j irii,r:: r-; 1-';. : : 

-;':'r1 
ij ; r:

3. -i.";::a;tr-ri';', :t: !,1-:) C=:i'i,rii tlC,lak tei'iratas anirr:1, r*r:llii,l niirila-ralJ!li.Jng SemLla Lleban atau
:-;:,.1,:' 

:,r- i.:: 
j,.iri .;:.Qii1l1engan ja;l,nel iiarr:: niiila ll<.:l'i,:ia.'/i:1fi.g {Jii"yliiik!. harik harta benda

'"-i;122, i?!2i: ::*ha .'naupun harta b*neie e i iL:ai iir,.:i': lJsaha m*rtipskan keienrahan dari
iactl ;;;:'ti ijSi:.g l.le;"beniur . ..

,i iJr:;-..r,.:i i{.,..i_:.jlas fJiir-t*l_"ia $ahaff-$eiiai.nityii i.rt-,, .j Ll tlli: :'ljirrriikiOi,:}h OfAnS-orang tertentu
-,::.,; ,ti3iU S,i,iiir':lijirA tidlf d;; rAi l:ie:iri:-ti UlIl.jt-i j r; :i?i: :i

5 i-'r:ill",iiiihfiiii:;lr;f !ia*ii i."is;:i:;l ui-;ili;.i iltlsirii:piir r:-lcil:j: :jirirr--1ri'r ;ji.,i;ir;ntlk n"ieni.itup kerugian
kc i:,i: r;-i * I t: ; i :,1 i: i ri: l ! u i.a n. ;; rl* b r: i . .

6. Peneriniaair koperasi aias konsti'ibusianggota koperasi terhadap beban-beban koperasi,
disebut ....

7. Ketentuan pembagian SI-JU suatu koperasi sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga koperasi yang besarannya decai diubah sewaktu-waktu
berdasarkan...

8. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengambilan resiko dari suatu
usaha bisnis, disebut ....

L Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai
kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan
guna mengambil keuntungan se(a mengambil tindakan yang tepat guna memastikan
kesuksesan. Definisi wirausaha tersebut dikemukakan oleh

.10. IVIemilit<i rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi serta mampu menangkap peluang
usaha yang menguntungkan merupakan ciri wirausaha yang .. .

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang jelas dan benar!
1. Sebutkan tugas dari seorang lower managementl

Jaw,ab :

Bagaimana urutan atau tahapan kegiatan yang dilakukan oleh manajer produksi!
Jawab :

Apakah aktivitas jenis badan usaha yang bergerak dalam bidang ekstraktif?
Jawab :

Mengapa

Jawab :

Jelaskan

Jawab .

Sebutkan wewenang rapat anggota koperasi sekoiahi
Jawab .

Bagaimana mekanisme pendirian koperasi?
Jawab :

Jelaskan bahwa koperasi beranggotakan badan hukum kopearasi!
Jawab :

Pembagian SHU diputuskan melalui rapat anggota berdasarkan
Serba Usaha Mandiri memperoleh Sisa Hasil Usaha (Sl-{U)
Rp'150 000 000,00, dan sesuai dengan keputusan rapat anggclta r

sebagar berikut

Jasa modal

Jasa anggota

Cadangan

Dana pengurus

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum?

fungsi manajemen badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya!

6.

presentase. Koperasi

tahun 2010 sebesar
SH U ini didistribusikan

20%

30%

15o/o

15%

*-*4_.,.,1 :i:,"j,.:.i1..,. r:i
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Dana sosial

Dana pendidikan

1A9/a

10o/o

Berdasarkan data ters*but, hitunglah Bemtlagian SHU Koperasi Serba Usaha Mandii'r

Jawab

Sebutkan manfaat keberadaan wirausaha bag! pembangunan nasional!

Jawab :

A. Herilah t*mcia *ilang iH) prir$* Fit*vmt ;,t, fu, e;, tn

1 . f,)ak*iien fneililit:ir.:lr1 i;ar air; l'il:.:,*i;ift :'i
yan.q rI*pal diguirakan le*ih Car; **tu
k*ii, ereng*lrr de*tik"?*it iii'i;* *$!!ihxi clari

seg;i *aran;, [ifi k.]1fi fi in*iu,);]kfi ii

harang :,'aiiq Ci-iiiija* dari segi ...
a. i.l*!angka:*n

h. kedud*kan

*. kegr:naan
r'l nrn:niqnc:i

e. sifatnya

2. Berikut contoh kegiatan produksiyang

menggunakan faktor P;"oduksi asli,

r yaitu ... .

i a. nelayan menangkaP ikan

menggunakan kail dan jaring

b. ibu menlahitkankan baju untuk

anaknya

c. pengusaha memProduksi
makanan kemasan

d. seorang pekerja Pabrik Yang
menghasilkan 100 buah kaos

e. seorang anak memetik buah

mangga dari pohonnYa

3. Payung dan jas hujan akan berguna

pada waktu musim Penghujan.
Pernyataan tersebut meruPakan

contoh kegu naan barang berdasarkan

a. tempat

b. pelayanan

c. hak milik

d. bentuk

e. waktu

4. Berikut bukan cara untuk mengatasi

kelangkaan faktor-faktor produksi,

yaitu ....

a. pengelola sumber daYa alam

sesuai dengan kebutuhan dan

berprinsip pada kelestarian
sumber daya alam tersebut

atari": * *$i d*p,t* ji*arx{:a'*"1 1i;er':'4 i:*ir+r!

i:i. Iir t) ti i i'j i"{,i.i * lr.r,i i .li* r'; r*; r i ;l-: i-:.; : n-,

h,ai"ang dtr g1iiil f*t tg,*,,yanl] "i€ 1na.

t*:h!n5;* k*:kt:r*t iga:n i:arar lg Yang

*.'liu rj ;:i ri:f- ij i#; t, i i i<. ;l r"r d * rrq a n

br*ran.ri yerng i*rn

{:. {rr{7nfi[!ufiiiikan *lr nrher c}eya

lrinEi;a s*mila k*ur.liuhar; i*i'*apai

d*n ln*r*sa pua*
rl rnei:gada(anprioritasxel:utuhan

mana yang mendesak dan mana

yang dapat ditunda

e. memproduksi barang substrtusi

dari barang yang sangat
dibutuhkan masyarakat

5. Perhatikan pernyataan-pernyataan

berikut.

1) Kondisialam.
2) Kebiasaan.

3) Agama.

4) Usia.

5) Peradaban

6) Sifat manusia itu sendiri.

B) Cita-cita.

7) Pergaulan.

Faktor-faktor yang nremengaruhi

kebutuhan manusia ditunjukkan oleh

nomor ... .

a. 1,2,3, dan 4

b. 5,6,7, dan B

c. 1,3,4, dan 5

d.2,6,7,danB
e. 1,2;5, dan 6

6. Hak milik pribadi diakui, acia

kebebasan berusaha dan memilih, ada

persaingan, peranan pemerintah

terbatas. Bila ciri-ciri ini dimiiiki oleh

suatu Negara, sistem ekonomi Yang

dianut oleh Negara tersebut, yaitu ... .

a. sosialis d. camPuran

b. neo liberalis e. liberal

c. demokrasi
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7. Gambar berikut merupakan i<urva

permintaan dan penawaran suatu
barang, maka yang menunjukkan
keadaaan surpius konsumen, adalah
bidang ... .

a. CBE
b. ACE A

c. AOFE B

d ACD
^  n- -E, l1DE

Berikui pernVaiaan , anc benai"
mengenai perm ntaan eae en

a. jumiah barang dan;asa yang

dimiliki oieh konsun-:en pada

waktu tertentu

b. jumiah barang dan lasa yang

dibutuhkan konsume,i paca suatu
saat

c. jumlah barang dan jasa r:ang

dimrnta konsumen pada berbagai

tingkat harga dimasa yang teiah
lampau

d. jumlah barang dan jasa yang

diminta konsumen pada berbagai
tingkat harga dan waktu teneitu

e. jumlah barang dan jasa yang oibeli
konsumen di pasar.

Diketahuifungsi permintaan Qo = 15 -
P dan fungsi penawaran Q, = -g + !P
Jika pemerintah mengenakan
pajaksebesar Rp3,00 per unit, maka
keseimbanagn setelah pajak, yaitu . .

a. P=9danQ=8
b. P=7danQ=8
c. P=BdanQ=8
d. P=9danQ=6
e. P=7danQ=6

Harga keseimbangan ierjadi pada saat
harga ....

a. Rp10 0C0.00

b. Rp8.000,00

c. Rp6.000,00

d. I1p4.000,00

e. Rp2.000,00

Perhatikan pernyatan-pernyataan
bei'ikut!

1. Membantu dan mernbuat rencana
se rta melaksana kan
pembeng unan secara bertahap.

2. Mengkaji' faktor-faktor yang
memengaruhi tingkat kemajuan
perekonomian.

3. Membandingkan perekononrian
antar Negara.

4. Membantu merurnuskan kebr;akan
pemei"intah.

5. illengetahuidan menelaahstruktur
perekonomian.

Manfaat mempelajari pendapatan
nasional ditunjukkan oleh nomor ...
a. 2, 3, dan 4 d. 2,4, dan 5

b. 1,2, dan 3 e. '1, 3, dan 4
c. 3,4, dan 5
Karl Mark yang terkenal dengan teori
"nilai lebih" membedakan aniara
sumber dari nilai pemakaian dari
sumber nilai tukar. Berikut sumber riari
nilaitukar, yartu ....
a. sifat barang
b. modal

c. tingkat bunga
d. pengusaha

e. tenaga kerja
Diketahui data sebagai berikut.
GNP

Penyusutan

Rp1.000.000,00

Rp50.000,00

aa
II

p
A

8

12

13.

9.

10.

Laba tidak dibagi Rp100.000,00

Pajak tak langsung Rp75.000,00

luran jaminan sosial Rp25.000,00

Pajak langsung Rp300.000,00

Besarnya Net National lncome (NNl),
yaitu ... .

a. Rp775.000,00
b. Rp950.000,00

c. Rp450.000,00

d Rp875.000,00

e. Rp875.000,00
14. Bank"A" menerima tambahan cieposit

Rp500.000.000,00 dan
menyalurkannya sebagai l<redit pada
nasabah X setelah dikurangi
cadangari wajib perbankan 10%. Bila
nasabah X menyimpan pinlamannya
pada Bank "B' dan bank '8"
menyisihkan cadangan dengan rasio
yang sama, dan menyalurkannya
sebagai kredit. begitu seterusnya.
Maka, jumlah uang yang beredar,
yaitu ... .

Harga Permintaan Penawaran

Rp'10.000,00

Rp 8.000,00

Rp 6.000,00

Rp 4 000,00

75 urrit

100 unit

155 unit

350 unit

250 unit

175 unit

155 unit

7B unit
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a. Rp5.000.000.000,00
b. Rp50.000.000.00
c. Rp50.000.0C0.000,00
d. Rp500.000.000,00

e. Rp5.000.000.000,00
Jika seseoranE menarik kembalt
depositonya dari suatu bank umum,

maka tindakan ini mengakibatkan .

a. tidak memengaruhijumlah uang

yang beredar
b. menambah jumiah uang yang

beredar

c. tidak mengurangi cii;',: bank yang

dapat dipinjamkan
d. mengurangi jumlah uang yang

beredar

e. tidak mengurangi besarnya
cadangan yang dimiliki bank

Pemerintah meialui menteri keuangan

memutuskan adanya kredit ketat dan

menetapkan tingkat suku bunga
deposito yang tinggi, hal ini

dimaksudkan untuk .

a. mengurangi jumlah pengangguran

b. menekan jumlah uang yang

beredar

c. sebagai tindak lanjut
kebijaksanaan devaluasi

d. mengurangi kredit likuiditas bagi

bank umum

e. meningkatkan pendapatan
konsumen

Pada produksi nasional bruto, disebut

bruto karena di dalamnya masih
tercakup suatu biaya produksi yang

belum dipotong, yaitu ....
a. pajak langsung

b. pajak tidak langsung

c. penyusutan

d. jaminan sosial

e. transfer payrr:ent
'18. Pada saat pendapatan

Rp1.000.000,00, dikonsumsi
Rp500.000,00, jika besarnya MPS

adalah 3x dari MPC, maka besarnya

tabungan yaitu ....
a. Rp750.000,00

b. Rp1.500.000,00

c. Rp500.000,00

d. Rp1.000.000,00

e. Rp250.000,00
'19. Menurut lrfing Fisher, jlka jumlah uang

yang beredar dan jumlah barang yang

diperdagangkan naik menjadi 2 kali

lipat, sedangkan laju peredaran uang

naik menjadi 4 [<air lipai. rnaKa harga

cenderung . . kali lipat.

d.z
b.4
c. 112

d.4

15.
zu. Berikut unsrrr-unsur permintaan dan

penEeluaran APBN.

1. Belanja pegawai.

2. Bantuan progam.

3. Subsidi daerah otononr.

4. Penrbiayaan rupiah.

5. tselanja pegawai.

Pengeluaran rutin APBN ditunjukkan

oieh nomor ... .

a. '1, 3, dan 5

b. 1, 2, dan 3

c. 2,4, dan 5

d. 1,2, dan 4

e. 2, 3, dan 5

Berikut pernyataan yang benar
mengenai perdagangan intei"nasional,

yaitu ... .

a. . perdagangan yang dilakukan oleh

dua negara yang memiliki
kepentingan yang berbeda dalam

rangka meningkatkan konsumsi

b. perdagangan yang dilakukan oleh

suatu kota dengan
mem perj ualbelikan barang-barang

yang berasal dari luar negeri

c. perdagangan yang dilakukan
dengan terlebih dahulu
menempatkan persya ratan yang

sama untuk suatu wiiayah teftentu

yang saling menguntungkan

d. perdagangan yang dilakukan oleh

dua negara atau lebih untuk

mempertukarkan barang dengan

tujuan saling menguntungkan

e. perdagangan yang dilakukan oleh

dua negara dalam satu kawasan

yang sama yang saling
menguntungkan

l\lenurut ilntu ekonomi. yang

dimaksud dengan kesernpatan kerja,

yaitu . .

a. keadaan yang menggambarkan

adanya tenaga kerla yang siap

pakai

b. keadaan perlambahan penduduk

lebih besar dari pekerjaan

16.

21.

tt
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c. keadaain tetraga ke iie yartg dapat

bekerja di segala bidang

d. keadaan yang rnenggambarkan

adanya lowongan kerja Yang siaP

untuk diisi Pencar"l xerja sesuai

dengan biciar,g:'; a

e. keadaan keh:urangan tenaga kerja

Sektor kon'oCitas di Negara

berkembang narus tebih banYak

nremben j'<ar s,tmbai:gan kePada
pembaiEir .ar ekonomi melalul
peinasei3r; (.i Llai rle$eri, UntUk

me\JujUCKal- :rii!ali ierSebUt,

dioerlukan lang ra r-lan,qkah sebagai

berlikut, kecuali
a mengLrfaiigi i(a;.1SUr;iSi d;lam

n onari,,uYv,,

b. nrengada..:r Ji. ?,;?S,

c. memberixan subs ot kePada

eksportir

ci. mempermudah pr csec u i eksPor

e. membertkan PiJ:' :;'sP:r
Kebijakan perdagangan Yang
diiqkukan perneriniah :rer'3an tujuan

menurunkan biaya Proouksr dalani

negeri agar mampu bersaing dengan

produk luar negert disebut

a. kuota

b. subsidi

c. pelarangan imPor

d. dumping

e. tarif dan bea iresuk
25. Perdagangan Internasionai ierjadi

karena masing-masing Negara

memiliki keunggulan efisiensi dart

produk yang dihasilkan. Hal ini sesuai

dengan teori keunggulan ....

a. komparatif

b. absolut

c. equal

d. relatif

e. spesialisasi

26. Seorang wirausahawan dalam
membuat keputusan langsung
menindaklanjuti dan tidak menunda-

nunda kesempatan yang baik dalam

bisnisnya C!ri dan karakteristik
wirausahawan tersebut disebut ... .

a. doers

b. dream

c. decisiYeness

d. determination

e. details

Seorang wirausaha selain memiliki

keahlian berusaha dan kemamPuan

mental berusaha juga harus staP

mengenal mental berusaha juga harus

siap mengenal dan menghadapi risiko

persaingan yang meiiputi kegiatan

berikut. kecuali ..

a. menyederhanakan strukiur
organisasi

b. memperkeciltenagakerja
c. menekan biaya produksi

d. mencapaitargeiproduksidanlaba
perusahaan

e. sikap hemat dan mernPerkuat

rnodal serta pemasaran

Berrrut manfaat koPerasi dalam

bidang ekonomi, yaitu ...

a. mendidik anggota-anggotanYa

untuk memilrki semanEat kerja

sama

b. mendorong terwujudnYa aturan

yang manusiawi yang tidak
dibangun diatas hubungan-
hubungan kebendaan, tetaPi atas

dasar kekeluargaan

c. menumbuhkan sikaP jujur dan
. keterbukaan dalam pengelolaan

d. mendorong terwujudnYa
kehidupan masyarakat Yang
damai dan tenteram

e. mendidik anggota-anggotanYa

untuk memiliki semangat
kekeluargaan

29. Dampak positif dan negatif dari

penerapan sistem ekonomi :

L Menumbuhkan inisiatif dan kreasi

masyarakat dalam mengatur
kegiatan ekonomi

dalam perekonomian

3. Pemilik sumber daYa Produkst
adalah individu sehingga daPat

mengeksploitasi golongan
pekerja.

4. Setiap tindakan didasarkan atas

motif mencari keuntungan
sehingga kesalahan alokasi
sumber daya oleh individu.

5. Sering menimbulkan gejolak yang

merugikan masYarakat.

6. Perekonomian diatur negara,

sehingga jarang terjadi krisis

ekonomi.

27.

).)

i4
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Dampak positif penerapan sistem
ekonomi pasar ditunjukkan oleh nomor

a. 1,2, dan 4

b. 1,3, dan 5
c. 2,4, dan 5
d. 2,4,danO
e. 3,5, dan 6

Perhatikan pe:rnyataan-pernyataan

berikut.

1. Mengatur :seimbanganlikuiditas

dengan re, tabilitas.

2. Mengeiola srumber-sumber dana.

3. Melakuka'r segmentasi dan
targeting

4. Menjaga agar perusahaan ietap

solvable.

5. Menetapkan jenjang karir untuk
para karyawan.

6. Memilih bahan bai<.u yang

berkualitas.

Tugas pr:kok manajer keuangan
ditunjukkan oleh nomor ... .

a. 2, 3, dan 6

b. 1,2, dan 3

c. 4,5 dan6
d. 1,2, dan 4

e. 2.4, dan 5

Seseorang meminjam uang pada

koperasi sekolah sebesar
Rp1.000.000,00 akan dilunasi dengan

anuitas sebesar Rp100.000,00 per

bulan dengan suku bunga 5% per

bulan, maka besarnya angsuran ke-

3, yaitu ... .

a. Rp50.250,00

b. Rp60.025,00

c. Rp55.250,00

d. Rp55.025,00

e. Rp60.250,00

Supaya badan usaha koperasi dapat

bersaing den gan perusahaan swasta,

maka badan usaha koperasi harus ....

a. diberikan subsidi dari pemerintah

secara terus-menerus

b. diberikan modal yang sebesar-
besarnya

c. memperbanyak jumlah anggota

d. mencari keuntungan yang
sebesar-besarnya

e. dikelola secara profesional

33. Berikut bukeq termasuk pada

kesalahan krrusus yang

nrenyebabkan ketidakseimbangan

neraca -"aldo yaitu ..

a. menuliskan sebuah saldo
perkiraan ke dalam lajur yang

salah di neraca saldo

b. kesalahan yang terjadi dalam

menjumlahkan lajur neraca saldo

c. kesalahan menuliskan jumlah ke

dalam buku besar

d. menuliskan tanggal dan jumlah

yang sesuai dengan pengeluaran

yang terjadi di lajur kredit untuk

biaya

e. kekeliruan menuliskan angka

saldo perkrraan ke dalam neraca

saldo

Berikut perkiraan-perkiraan yang tidak

menyebabkan perlunya disusun jurnal

penyesuaian, yaitu ... .

a. beban dan pendapatan yang

terutang

b. penyusutan harta tetap

c. pendapatan yang masih harus

diterima

d. pembayaran utang jangka panjang

e. beban yang masih harus dibayar

Berikut bukan transaksi yang

mengakibatkan perubahan pada

modal, yaitu ....

a. pengambilan atas harta

perusahaan untuk kepentingan

pribadipemilik

b. pembayaran gaji karyawan

c. penyerahan jasa atau pekerjaan

kepada pemesan, sementara
penerimaan pembayarannya akan

dilakukan kemudian

d. pembayaran hutang kepada

kreditur

e. penerimaan penghasilan secara

tunai

Ekonomi Ke[as Xlf SMA S,mt. Genap



36. Selama bulan Mei 20'11, sualu
perusahaan rnemperoleh pendapatan

sebesar Rp25.000.000,00. Pemilik
melakukan pemgambilan prive
sebesar Rpi.300.000,00. Pada tanggal

1 Mei 201i utang pei'usahaan ini
berjumlah Rp6.000.000,00 dan
aktivanya berjumlah Rp1 2.000.000,00"

Pada tanggal 31 Mei 2011 rnodal
berjumlah Rpl 7.000.000,00. Besarnya

biaya selama bulan F"4ei2010 adalah

a. Rp12.700.000,00

b. Rp'13.700.000,00

c. Rp'17.20C.000,00

d. Rp17.300.000,00

e. Rp12.300.000,00

Service komputer dan TV "Prima

Service" pada tanggal "1 Maret 2011

memiliki perlengkapan servis sehar"ga

Rp400.000,00. Pembelian
perlengkapan selama bulan Maret
201 1 Rp600.000,00. Sisa pedengkapan

pada tanggai 31 Maret 201'1 ditaksir
seharga Rp300.00C,00. Atas dasar
data tersebut, beban pei'lengkapan

bulan Maret 2011 sebesar ... .

a. Rp400.000,00

b. Rp500"000,00

c. Rp600.000,00

d. Rp700.000,00

e. Rp1.000.000,00

Perhatikan neraca saldo sebagai
berikut.

Jika pada akhir periode perlengkapan

tersebut masih ada senilai
Rp25.000,00, jurnal penyesuaiannya,

yaitu... .

a. beban perlengkapan (D)
Rp25.000,00 dan perlengkapan (K)

Rp25.000,00

b. perlengkapan (D) Rp25.000,00 dan

beban perlengkapan (K)
Rp25.000,00

c. perlengkapan (D) Rp125.000,00
dan beban perlengkapan (K)
Rp125.000,00

d. beoarr periengkapan ill,
Rpl 25.0f10,C0 dan perlenskai:i :r

(K) fin125.000.00

e. bc5an p*ri*n;\apan it))
Rp175.fi, 'l f,0 cian erienEka;,an
(t<) i1i.1i 5.000,00

Perusahaan rnenertrna s€wa f ne:rin
jal^ it seoese - Rp2. 1 00.0llu,1 tir r.ir iuit

8ir;1. ',Ulan pada :;:rggar I :,rtti l't

2010 dan ciicatat $ebagai utangi^

Penyesuaian yans s'isusun tanggal
31 Maret 2010, yairu

a. kas Rp1.400 00e 00 (D) den
pendapatan sewa
Rp1.400.000,00 (K)

b. kas Rp2.100.000,OCI (D) dan
pendapatan sewa
Rp2. i 00.000,30 {K)

c. sewa dibayai' rli muk;: iD)
Rp700.000,00 oan pendapatan

sewa Rp700.000,00 (K)

d. sewa dibayar di mut(a (D)

Rp2. 1 00.000,00 cian pendapatan

sewa (Ki 11p2. 1 00.000,OCI

e. sewa diterima di muka
Rp1.050.000,00 (D) dan
pendapatan sewa (K)

Rp1.050.000,00

Pada tanggal 1 Maret 2011 dibayar

beban iklan Rp7.200.000,00 untuk

enam bulan dengan enam kali
penerbitan, dicatat sebagai beban.

Jurnal penyesuaian per 3'1 Maret
2011, yaitu....
a. beban iklan (D) Rp1.200.000,00

dan kas (K) Rp1.200.000,00

b. iklan dibayar di muka (D)
Rp6.000.000.00 dan beban iklan

Rp6.000.000,00

c. beban iklan (D) Rp6.000.000,00

dan iklan dibayar dimuka
Rp6.000.000.00

d. beban iklan Rp1.200.000,00dan

iklan dibayar dimuka (K)
Rp1.200.000,00

e. iklan dibayar di muka (D)
Rp'1.200.000,00 dan beban iklan

(K)Rp1 200.0000,00

37.

40.

38.

\:-*iix"s\s$$\." ,NY

.^**slWeaewAiv

No.

Akun
Perkiraan

Neraca SetCo

Debet Kredit

115 Perlengkapan Rp'150.000,00
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41. Diketahui data sebagai berikut.

Modal 1 Januari 2010 Rp15.000.000,00

Prive Rp 750.000.0G

Penambahan modal Rp 3.390.000,00

Modal 31 Januari 2010 Rp18.390.000,00

Besarnya laba bersih, yaitu....

a. Rp4.440.000,00

b. Rp4.210.000,00

c. Rp4.410.000,00

d. Rp4.140.000,00

e. Rp4.550.000,00

Diketahui data sebagai berikut.

Harta lancar

Harta tetap

Utang lancar

Rp30.000.000,00

Rp75.000.000,00

Rp11.000.000,00

Utangjangkapanjang Rp50.000.000,00

Besarnya modal, yaitu ....

a. Rp94.000.000,00

b. Rp166.000.000,00

c. Rp44.000.000,00

d. Rp105.000.000,00

e. Rp61.000.000,00

Jika kolom Rugi/Laba dalam neraca

lajur, Debet berjumlah Rp2.250.000,00

dan kredit berjumlah Rp750.000,00,

artinya perusahaan ... .

a. kenaikan modal sebesar
Rp1.500.000,00

b. kenaikan deviden sebesar
Rp1.500.000,00

c. mem peroleh laba sebesar
Rp1.500.000,00

d. mengalami surplus sebesar
Rp1.500.000,00

e. mengalami rugi sebesar
Rp1.500.000,00

Dalam neraca saldo terdapat beban

perlengkapan jahit Rp2.850.000,00.

Ternyata sampai dengan akhir periode,

persediaan yang masih ada digudang

Rp950.000,00. Jurnal penyesuaian

yang harus dibuat, yaitu ....

a. beban perlengkapan jahit
(D)Rp950.000,00 dan
perlengkapan jahit (K)

Rp950.000,00

b. perlengkapan jahit (D)

Rp950.000,00 dan beban
perlengkapan jahit (K)

Rp950.000,00

c. beban perlengkapan lahit
(D)Rp1 900.000,00 dan
perlengkapan jahit (K)

Rp1.90C.C00,00

d. perleng kapan
(D)Rp1.900 000.00 dan
periengt<apan jahit
Rp1 900.000.00

e. perlengkapan
(D)Rp2.850.000,00 dan
perlengkapan jahit
Rp2.850.000,00

jahit
beban

(K)

jahit
beban

(K)

Diterima tagihan rekening listrik. air,

dan telepon untuk pemakaian bulan

Mei 2011 sebesar Rp1.250.000,00.

Jurnal yang harus dibuat, yaitu ... .

a. beban umum serba-serbi (D)

Rp1.250.000,00 dan beban listrik,

air, dan telepon (K)

Rp1.250.000,00

b. beban listrik, alr. dan telepon (D)

Rp1 250.000,00dan beban umum

serba-serbi (K) Rp1.250 000,00

c. beban lisirik, air. dan telepon (D)

Rp1.250.000,00 dan hutang listrik,

air, dan telepon (K)

Rp1.250.000,00

d. hutang listrik, air, dan telepon (D)

Rp1.250.000,00 dan beban listrik,

air, dan telepon (K)

Rp1.250.000,00

e. hutang listrik, air, dan telepon (D)

Rp1.250.000,00 dan beban umum

serba-serbi (K) Rp1 .250.000,00

Data keuangan PD. Jaya Sentosa per

3'1 Desembe r 201 0 sebagai berikut:

Pen.lualan Rp68.000,00

Persediaan awal Rp20.000,00

Persediaan akhir Rp16.000,00

Retur penjualan Rp8.000,00

Pembelian Rp40.000,00

Beban angkut pembelian Rp3.000,00

Retur pembelian Rp5.000,00

Beban usaha Rp7.000,00

Berdasarkan data di atas, laba bersih

sebelum pajak adalah .

a. Rp58.000,00

b. Rp38.000,00

c. Rp18.000,00

d. Rp16.000,00

e. Rp11 .000,00

42.

43.

46.

44.
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41. Diketahui data sebagai berikut.

Modal 1 Januari 2010 Rp15.000.000,00

Prive Rp 750.000.00

Penambahan modal Rp 3.390.000,00

Modal 31 Januari 2010 Rp18.390.000,00

Besarnya laba bersih, yaitu....

a. Rp4.440.000,00

b. Rp4.210.000,00

c. Rp4.410.000,00

d. Rp4.140.000,00

e. Rp4.550.000,00

Diketahui data sebagai berikut.

Harta lancar

Harta tetap

Utang lancar

Rp30.000.000,00

Rp75.000.000,00

Rp11.000.000,00

Utangjangkapanjang Rp50.000.000,00

Besarnya modal, yaitu ....

a. Rp9a.000.000,00

b. Rp166.000.000,00

c. Rp44.000.000,00

d. Rp105.000.000,00

e. Rp61.000.000,00

Jika kolom Rugi/Laba dalam neraca

lajur, Debet berjumlah Rp2.250.000,00

dan kredit berjumlah Rp750.000,00,

artinya perusahaan ... .

a. kenaikan modal sebesar
Rp1.500.000,00

b. kenaikan deviden sebesar
Rp1.500.000,00

c. mem peroleh laba sebesar
Rp1.500.000,00

d. mengalami surplus sebesar
Rp1.500.000,00

e. mengalami rugi sebesar
Rp1.500.000,00

Dalam neraca saldo terdapat beban

perlengkapan jahit Rp2.850.000,00.

Ternyata sampai dengan akhir periode,

persediaan yang masih ada digudang

Rp950.000,00. Jurnal penyesuaian

yang harus dibuat, yaitu ....

a. beban perlengkapan jahit
(D)Rp950.000,00 dan
perlengkapan jahit (K)

Rp950.000,00

b. perlengkapan jahit (D)

Rp950.000,00 dan beban
perlengkapan jahit (K)

Rp950.000,00

c. beban perlengkapan lahit
(D)Rp1 900.000,00 dan
perlengkapan jahit (K)

Rp1.90C.C00,00

d. perleng kapan
(D)Rp1.900.000.00 dan
perlengkapan jahit
Rpl 900.000,00

e. perleng kapan
(D)Rp2.850.000,00 dan
perlengkapan jahit
Rp2.850.000,00

jahit
beban

(K)

jahit
beban

(K)

Diterima tagihan rekening listrik. air,

dan telepon untuk pemakaian bulan

Mei 2011 sebesar Rp1.250.000,00.

Jurnal yang harus dibuat, yaitu ... .

a. beban umum serba-serbi (D)

Rp1.250.000,00 dan beban listrik,

air, dan telepon (K)

Rp1.250.000,00

b. beban listrik, air. dan telepon (D)

Rpl .250.000,00 dan beban umum

serba-serbi (K) Rp1.250 000,00

c. beban lisirik, air. dan telepon (D)

Rpl .250.000,00 dan hutang listrik,

air, dan telepon (K)

Rp1.250.000,00

d. hutang listrik, air, dan telepon (D)

Rp1.250.000,00 dan beban listrik,

air, dan telepon (K)

Rp1.250.000,00

e. hutang listrik, air, dan telepon (D)

Rp1.250.000,00 dan beban umum

serba-serbi (K) Rp1 .250.000,00

Data keuangan PD. Jaya Sentosa per

3'1 Desembe r 201 0 sebagai berikut:

Pen1ualan Rp68.000,00

Persediaan awal Rp20.000,00

Persediaan akhir Rp16.000,00

Retur penjualan Rp8.000,00

Pembelian Rp40.000,00

Beban angkut pembelian Rp3.000,00

Retur pembelian Rp5.000,00

Beban usaha Rp7.000,00

Berdasarkan data di atas, laba bersih

sebelum pajak adalah .

a. Rp58.000,00

b. Rp38.000,00

c. Rp,18.000,00

d. Rp16.000,00

e. Rp'11 .000,00

42.

43.

46.

44.
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47 . Pada akhir periode akuntansi 3:l Maret

201 1 diketahui persediaan awal barang

dagang Rp4.250.000,00 dan

persediaan akhir Rp2.000.000,00.

jurnal penyesuaian jika dibuka akun

ikhtisar rugr laba, yaitu ....

a. persediaan barang dagangan (D)

Rp2.250.000,00 dan ikhtisar rugi

laba (K) Rp2.250.000,00

b ikhtisar rugi taba (D)

Rp3.250.000,00 dan persediaan

barang dagangan (K)

Rp3.250.000,00

c. persediaan barang dagangan (D)

Rp4.250.000.00 dan ikhtisar rugi

laba (K) Rp4.2S0.000,00

d ikhtisar rugi laba (D)

Rp2.250 000 00 dan persedraan

barang dagangan (K,

Rp2.250.000,00

e. persediaan barang daganga- J

Rp2.250.000,00 dan ikhtrsa- -_;

laba (K) Rp2.250.000 00

48. Aniza membeli barang daga-; :=-
perusahaan dagang P- ^.: -:,
seharga RpS.000.000,0C :a:= =-:,=
24 Maret 2011 derga- s., a-=: j ' : -

30. lndian barr- -: --as --=-:-,=
pada tangga : :=- | _' ' - _- 

=- 
_=- --

!= _- = -a _ _=.= - : _ = = _

S:::S,-

z =:: :-:-: --

d. Rp4.900.000,00

e. Rp4.850.000,00

49. Diketahui data sebagai berikut.

Penjuaian Rp17 250.000,00

Retur penjuatan Rp 350.000,00

Potongan penjuatan Rp 400.000,00

Harga pokok penjualanRpl 2.250.000,00

Besarnya pajak ditetapkan 5 ok dari

iaba koto.

Berdasarkan daia tersqbut, besarnya

laba ko:ornva. llaitu ....

a Rtt:::::: l0
v t\i- 1__ -r, _J

^ --, a^^ -^^ ^^

:: S= a-z .- =^ l,ler 20'1 i, suatu
::-_s,:- z=^ - =-.arcieh pendapatan

a:-:i:- =-;;.i1C 000.00 pemilik
,

-. =r _<.2- oemgambilan prive

s:::sa' Rc1 300.000,00. pada

='J;z ' ttei2011utang perusahaan

- 3gl,umlah Rp6.000.000,00 dan

e <i!'anya berjumlah Rpl 2. 000.000,00.
traca tanggal 31 Mei 2011 modal

eerlumlah Rpl 7.000.000,00. Besarnya

biaya selama bulan Mei2011 adalah

a.

b.

d.

A

Rp12.700.000,00

Rp13.700.000,00

Rp17.200.000,00

Rp17.300.000,00

Rp12.300.0b0,00
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