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 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UJIAN NASIONAL 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Program Keahlian : Akuntansi 
Kode    : F - 024 
Alokasi Waktu  : 120 menit 
Bentuk Soal  : Pilihan Ganda 
Jumlah Soal  : 40 soal 

 
 

NO STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KEMAMPUAN YANG DIUJI 

1 
 

 Mengerjakan persamaan dasar akuntansi • Menjelaskan Pengertian akuntansi  
• Mengidentifikasi Indikator spesialisasi 

dalam akuntansi Menjelaskan tugas-
tugas jabatan dalam bidang akuntansi 
terdeskripsikan 

• Menguraikan pihak-pihak yang 
membutuhkan informasi 
Mengidentifikasi Transaksi keuangan  

• Mengidentifikasi bentuk-bentuk 
persamaan dasar akuntansi  

• Membukukan transaksi ke dalam 
persamaan dasar akuntansi 

2 Mengelola Bukti Transaksi • Menentukan Penyiapan bukti transaksi 
yang sah terlaksana 

• Menyediakan bukti transaksi keuangan 
yang diperlukan 

3 Mengelola buku jurnal • Menjelaskan cara menyediakan 
peralatan yang dibutuhkan untuk 
pengelolaan jurnal  

• Mengidentifikasi Data/bukti transaksi  
dan mengelompokkan Data/bukti 
transaksi sesuai dengan jenis transaksi 

• Mengidentifikasi akun-akun yang akan 
didebit dan dikredit dan menyusun 
jumlah rupiah akun-akun yang akan 
didebit dan dikredit  

• Menjelaskan cara pembuan dalam buku 
jurnal yang diperlukan untuk pencatatan 
transaksi  

DOKUMEN NEGARA
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4 Mengelola buku besar 
 

• Mengidentifikasi peralatan yang 
dibutuhkan untuk pengelolaan buku 
besar dan buku pembantu  

• Menjelaskan Buku besar yang 
diperlukan dan rekapitulasi jurnal 
tersedia 

• Menjelaskan bukti-bukti transaksi dan 
buku pembantu yang diperlukan  

• Mengidentifikasi akun-akun dalam buku 
besar yang diperlukan  

• Menentukan Jumlah yang ada dalam 
rekapitulasi jurnal terbukukan  

• Mengidentifikasi selisih (kurang/lebih) 
saldo akun dalam buku besar dan buku 
pembantu  

• Menjelaskan cara pembukuan Selisih 
(kurang/lebih) saldo akun dalam buku 
besar dan buku pembantu  

• Menetapkan Daftar saldo akun dalam 
buku besar tersajikan sesuai dengan 
format  
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5 Menyelesaikan siklus akuntansi 
perusahaan jasa dan dagang 

• Menyediakan peralatan yang 
dibutuhkan untuk penyusunan laporan 
keuangan dan kertas kerja penyusunan 
laporan keuangan  

• Menyebutkan dokumen jurnal 
penyesuaian  dan buku jurnal, buku 
besar dan buku pembantu yang akan 
dipergunakan dalam proses penyesuaian 

• Menjelaskan data penyusunan laporan 
arus kas dan menghitung Neraca lajur  

• Menjelaskan jumlah rupiah debit dan 
kredit menunjukkan jumlah angka yang 
sama  

• Mengidentifikasi data yang 
dipergunakan untuk keperluan 
penyusunan laporan keuangan  

• Menyajikan laporan laba-rugi, neraca, 
laporan modal atau laporan saldo laba, 
laporan arus kas, dan laporan tambahan 
lain yang diperlukan perusahaan  

• Mengidentifikasi data jurnal 
penyesuaian dan akun yang didebit dan 
dikredit  

• Mengidentifikasi jumlah rupiah akun 
yang didebit dan dikredit dan mencatat 
urnal penyesuaian  

• Menyajikan rekapitulasi jurnal 
penyesuaian untuk setiap akun  

• Mengidentifikasi akun buku besar dan 
buku pembantu yang diperlukan dan 
membukukan jurnal penyesuaian  

• Mengidentifikasi dokumen jurnal 
penutup  

• Mengidentifikasi akun yang didebit dan 
dikredit dan Jumlah rupiah akun yang 
didebit dan dikredit teridentifikasi 

• Mengidentifikasi akun buku besar dan 
buku pembantu yang diperlukan dan 
membukukan Jurnal penutup  

• Mengidentifikasi data yang akan 
dipergunakan untuk keperluan 
penyusunan daftar saldo setelah 
penutupan dan membuat daftar saldo 
setelah penutupan tersajikan 

 
 
 


