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UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi
Kode : 6018
Alokasi Waktu : 120 menit

No. Standar Kompetensi Lulusan Kemampuan yang Diuji

1 Menerapkan prinsip profesional
bekerja

Menjelaskan pedoman, prosedur dan
aturan kerja

2 Melaksanakan komunikasi bisnis Mendeskripsikan media komunikasi yang
tersedia

3 Menerapkan keselamatan, kesehatan
kerja, dan lingkungan hidup (K3LH)

Menjelaskan konsep lingkungan hidup

4 Mengelola dokumen transaksi Mengidentifikasi pengaruh transaksi
keuangan dalam persamaan dasar
akuntansi
Mengidentifikasi dokumen transaksi

5 Memproses entri jurnal Mendeskripsikan ayat jurnal atas
terjadinya transaksi
Menentukan transaksi dalam jurnal dengan
jumlah yang tepat

6 Memproses buku besar Mengidentifikasi fungsi kolom-kolom
dalam akun buku besar

7 Menyusun laporan keuangan Menentukan jurnal penyesuaian
Menentukan jurnal penutup
Mengidentifikasi jenis laporan keuangan

8 Memproses dokumen dana kas kecil Mengidentifikasi metode pencatatan dana
kas kecil
Menentukan transaksi kas kecil
Menghitung selisih dana kas kecil

9 Memproses dokumen dana kas di bank Menyusun laporan rekonsiliasi bank
Menentukan pembukuan penyesuaian kas
di bank

10 Mengelola kartu piutang Mengidentifikasi data  piutang
Menghitung pencatatan kerugian piutang
dengan menggunakan pendekatan tidak
langsung
Menentukan mutasi piutang dalam kartu
piutang

11 Mengelola kartu persediaan Mengidentifikasi data mutasi persediaan
dengan metode pencatan fisik dan
perpetual
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Menentukan mutasi persediaan ke kartu
persediaan dengan metode penilaian
tertentu
Menganalisis pengaruh metode penilaian
terhadap laba penjualan

12 Mengelola kartu aktiva tetap Mendeskripsikan pengelolaan kartu
aktiva tetap
Mengidentifikasi penyusutan dan
akumulasi penyusutan aktiva tetap
Menentukan mutasi aktiva tetap ke kartu
aktiva
Menentukan mutasi penyusutan dan
akumulasi penyusutan aktiva tetap

13 Mengelola kartu utang Mendeskripsikan pengelolaan kartu
utang
Menentukan mutasi utang ke kartu utang
Mendeskripsikan laporan utang

14 Menyajikan laporan harga pokok
produk

Mengkompilasi biaya
Menghitung pembebanan biaya
Menghitung pembebanan biaya
Menghitung pembebanan biaya
Menyusun laporan biaya

15 Menyiapkan surat pemberitahuan pajak Mengidentifikasi dokumen transaksi
pemungutan dan pemotongan Pajak
Penghasilan (PPh)
Mengidentifikasi SPT Tahunan PPh
wajib pajak badan dan orang Pribadi
1171&1170

16 Mengoperasikan paket program
pengolah angka/ spreadsheet

Mengidentifikasi komputer dan paket
program pengolah angka
Menentukan entri data
Menentukan data dengan menggunakan
fungsi-fungsi program pengolah angka

17 Mengoperasikan aplikasi komputer
akuntansi

Mengidentifikasi data awal perusahaan
Menentukan saldo awal
Menentukan transaksi
Mendeskripsikan backup File


