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DOKUMEN NEGARA

UJIAN NASIONAL
Tahun Pelajaran 2011/2012

SOAL TEORI KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian : Perbankan
Kode Soal : 6027
Alokasi Waktu : 120 menit
Tanggal : 19 Maret 2012
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Jumlah Soal : 40 Soal
Paket Soal : A

Petunjuk Umum:
1. Isikan Identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang

tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk LJUN.
2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,

rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

”SELAMAT & SUKSES”
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1. Prinsip dalam komunikasi dengan cara memberi dorongan untuk membangkitkan
minat bicara terhadap seseorang, kelompok dan umum adalah .…
A. prinsip motivasi
B. prinsip perhatian
C. prinsip pengertian
D. prinsip keinderaan
E. prinsip berbicara efektif

2. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah ....
A. aturan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan seorang pegawai

di sebuah perusahaan
B. undang-undang yang dibuat pemerintah untuk melindungi karyawan yang

bekerja pada sebuah perusahan
C. suatu pola pikir yang mengutamakan munculnya sebuah lingkungan yang

sehat dan ruang lingkup kerja untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan
D. prosedur yang dibuat oleh perusahaan untuk menyesuaikan dan

menyelaraskan tindakan kerja bagi kegiatan produksi yang ada
E. meminimalisasi kecelakaan akibat kerja

3. Kegiatan usaha pembiayaan jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal ke
dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu
tertentu, adalah LKBB dalam bentuk ....
A. pegadaian
B. sewa guna
C. sewa guna
D. anjak  piutang
E. modal ventura

4. Kegiatan usaha pembiayaan jangka panjang dalam bentuk penyediaan barang modal
yang dapat diberikan dengan cara financial lease maupun operating lease untuk
digunakan “penyewa guna” dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara
berkala, merupakan fungsi dan peranan ….
A. asuransi
B. pegadaian
C. sewa guna
D. anjak piutang
E. modal ventura

5. Industri dapat dibedakan : industri ekstratif, industri non ekstratif, industri fasilitatif.
Pernyataan tersebut merupakan pengelompokan industri atas dasar ....
A. besar kecilnya modal
B. tempat bahan baku
C. klasifikasi atau jenis
D. jumlah tenaga kerja
E. pemilihan lokasi
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6. Kegiatan operasional bank secara umum meliputi ….
A. menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya
B. menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana
C. menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit
D. memberikan jasa transfer, inkaso, kliring, penjaminan serta yang lain
E. menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk kredit, serta memberikan

jasa bank lainnya

7. Usaha bank dalam rangka memperoleh dana untuk membiayai kegiatan
operasionalnya, merupakan ....
A. sumber dana bank
B. kegiatan operasional bank
C. menghimpun dana bank
D. menyalurkan dana dalam bentuk kredit
E. memberikan jasa bank lainnya

8. Ny. Rasti pemegang rekening tabungan menyetorkan uang tunai sebesar Rp
1.750.000,- melalui bank cabang Solo untuk keuntungan rekening tabungannya pada
bank cabang Surabaya, jurnal bank cabang Surabaya adalah .…
A. Kas                         Rp 1.750.000,-

RAK cab.Surabaya                 Rp 1.750.000,-
B Kas                         Rp 1.750.000,-

RAK cab. Solo                        Rp 1.750.000,-
C. Kas                         Rp 1.750.000,-

Tabungan Rek Ny.Rasti                      Rp 1.750.000,-
D RAK Cab. Surabaya        Rp 1.750.000,-

Tabungan Rek Ny.Rasti                      Rp 1.750.000,-
E RAK Cab. Solo                Rp 1.750.000,-

Tabungan Rek Ny.Rasti                      Rp 1.750.000,-
9. Data tabungan Sari pada Bank Avia cabang Bogor selama bulan Agustus 2011,

sebagai berikut :
Agustus 1, Saldo awal  Rp 2.500.000,-
Agustus 12, Setoran tunai Rp 1.300.000,-
Agustus 16, Penarikan Rp 1.000.000,-
Agustus 25, Setoran warkat Rp 1.500.000,-
Agustus 28, Penarikan tunai Rp 500.000,-

Hitunglah bunga yang akan diterima Sari, dengan suku bunga 18% menggunakan
metode lamanya saldo mengendap. Maka bunga tabungan untuk bulan Agustus
2011 adalah ....
A. Rp.  5.700,
B. Rp.12.600,
C. Rp.13.t50,
D. Rp.46.100,
E. Rp.64.100,
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10. Menurut UU No 10 tahun 1998, adalah badan uasaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup  rakyat
banyak ….
A. Bank Pasar
B. Bank Syariah
C. Bank Indonesia
D. Bank konvensional
E. Bank Perkreditan Rakyat

11. Pada tanggal 10 Mei 2011 Rizaldi membuka rekening deposito berjangka pada bank
Mutiara cabang Jakarta, nominal Rp 60.000.000,- jangka waktu 6 bulan, bunga 21 %.
Pada tanggal 10 September 2011 deposito ditarik dan berlaku suku bunga umum
18%. Maka jumlah pinalti yang dikenakan kepada Rizaldi adalah ....
A. Rp 420.000,-
B. Rp 360.000,-
C. Rp 500.000,-
D. Rp 600.000,-
E. Rp 700.000,-

12. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pemberian fasilitas kredit adalah ....
A. kepercayaan, kesepakatan, prospek, resiko, dan balas jasa
B. kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan karakter
C. kepercayaan, kemampuan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.
D. kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.
E. kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, jamian, dan balas jasa

13. Kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha dan
atau untuk membangun pabrik baru disebut ….
A. kredit profesi
B. kredit investasi
C. kredit produktif
D. kredit konsumtif
E. kredit modal kerja

14. Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan dan pertanian merupakan ….
A. kredit profesi
B. kredit pertanian
C. kredit pendidikan
D. kredit perumahan
E. kredit peternakan

15. Pada tanggal 7 April 2011 Sonia membuka rekening deposito berjangka nominal Rp
15.000.000,- jangka waktu 6 bulan, bunga 21% dibayar pada saat jatuh tempo bunga,
atas bunga dikenakan PPh 15%. Jumlah yang harus dicatat sebagai beban bunga pada
tanggal jatuh tempo adalah ....
A. Rp 178.500,-
B. Rp 210.000,-
C. Rp 223.125,-
D. Rp 262.500,-
E. Rp 301.875,-
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16. Bank Mercuri cabang Cirebon menerima warkat inkaso dari cabang Surabaya, berupa
cek yang diterbitkan nasabah Alvina sebesar Rp 15.000.000,-. Dana yang
bersangkutan mencukupi. Jurnal yang dibuat bank Mercuri cabang Cirebon adalah ....
A. RAK cab.Surabaya Rp 15.000.000,-

Kas Rp 15.000.000,-
B RAK cab.Surabaya Rp 15.000.000,-

Giro rek.Alvina Rp 15.000.000,-
C. Kas Rp 15.000.000,-

RAK cab.Cirebon Rp 15.000.000,-
D. Giro rek.Alvina Rp 15.000.000,-

Kas Rp 15.000.000,-
E. Giro rek.Alvina Rp 15.000.000,-

RAK cab.Surabaya Rp 15.000.000,-

17. Pada tanggal 3 Oktober 2011 Bank Avia cabang Bogor menerima uang tunai sebesar
Rp 390.000,- dari nasabah Susanti, dengan rincian Rp 240.000,- untuk sewa Safe
Deposit Box ( SDB ) selama 1 tahun dan Rp 150.000,- sebagai jaminan kunci SDB.
Dari data tersebut jumlah pendapatan bank untuk tahun 2011 adalah ….
A. Rp   60.000,-
B. Rp   80.000,-
C. Rp 100.000,-
D. Rp 150.000,-
E. Rp 240.000,-

18. Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hokum tertentu yang tertulis
jelas di dalam cek tersebut, adalah ....
A. cek silang
B. cek kosong
C. cek mundur
D. cek atas unjuk
E. cek atas nama

19. Tn Andi membuka rekening giro pada bank Armada, dengan menyetorkan uang tunai
sebesar Rp. 20.000.000,- dari penyataaan diatas buatkan lah jurnal yang diperlukan
….
A. Kas Rp.  20.000.000,-

Giro tn Andi Rp. 20.000.000,-
B Giro tn Andi Rp.  20.000.000.000,-

Kas Rp. 20.000.000,-
C. Rek tabungan tn Andi Rp. 20.000.000,-

Giro tn Andi Rp. 20.000.000,-
D. Kas Rp. 20.000.000,-

Giro bank Armada Rp. 20.000.000,-
E. Giro bank Armada Rp. 20.000.000,-

Giro tn Andi Rp. 20.000.000,-
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20. Pelayanan bank kepada perusahaan lain untuk pelayanan pembayaran atas pemakaian
jasa disebut ….
A. inkaso
B. kliring
C. transfer
D. payment point
E. safe deposit box

21. Manfaat etiket yang mempengaruhi faktor disiplin seorang pegawai, antara lain ….
A. faktor agama yang berkaitan dengan iman dan ilmu serta menyadari akan

profesinya
B. faktor pendidikan dan latar belakang kemampuan pegawai itu sendiri
C. faktor keimanan dan kemampuan pegawai itu sendiri
D. faktor ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir
E. faktor pendidikan dan ketrampilan setiap pegawai

22. Hj. Puji memiliki tabungan di Bank BTN Syariah. Pada bulan September 2011 saldo
rata-rata tabungannya sebesar Rp 5.000.000,- Perbandingan bagi hasil antara Bank
BTN Syariah dengan penabung adalah 40% : 60%. Saldo rata-rata seluruh tabungan
bulan tersebut Rp 2.000.000.000,- Pendapatan Bank BTN Syariah yang
dibagihasilkan adalah Rp 16.000.000,- Bagi hasil yang diterima oleh Hj. Puji pada
bulan September 2011 adalah ....
A. Rp 16.000,-
B. Rp 24.000,-
C. Rp 38.400,-
D. Rp 40.000,-
E. Rp 64.000

23. Akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal,
sedangkan lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Akad kerjasama ini disebut ....
A. Al – Ijarah
B. Al - Musaqah
C. Al – Muzara’ah
D. Al - Mudharabah
E. Al - Musyarakah

24. Kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk pemberian bantuan dana dengan jaminan
barang barang bergerak sebagai jamian adalah …..
A. leasing
B. asuransi
C. pegadaian
D. anjak piutang
E. modal ventura
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25. Bank Dewa menghitung jasa giro berdasarkan lamanya dana mengendap dengan
suku bunga 12% p a. Data mutasi giro nasabah Kinanti pada bulan Mei 2011 sebagai
berikut :
Mei 1, Saldo ……………………. Rp 45.000.000,-
Mei 7, Setor tunai  …………….. Rp 15.000.000,-
Mei 10, Tarik kliring  ………….. Rp 12.000.000,-
Berdasarkan data tersebut, bunga giro yang diperhitungkan bank sampai tanggal 10
Mei 2011 adalah ....
A. Rp   90.000,-
B. Rp 138.000,-
C. Rp 150.000,-
D. Rp 180.000,-
E. Rp 195.000,-

26. Perusahaan leasing yang berlaku sebagai suatu lembaga keuangan, dimana lessee
yang membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi dari
barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negosiasi langsung dengan
supplier, adalah jenis perusahaan leasing ....
A. capital lease
B. leverage lease
C. operating lease
D. sales type lease
E. cross border lease

27. Prinsip asuransi dimana tertanggung mempunyai hak menuntut klaim kepada
penanggung saja, dan tidak dapat menuntut kepada pihak ketiga dan hak tertanggung
digunakan penanggung untuk menuntut kepada pihak ketiga. Prinsip diatas adalah
.....
A. prinsip integrasi
B. prinsip subrogosi
C. prinsip keagenan
D. prinsip indeminitas
E. prinsip kepentingan

28. Kewajiban bagi pemegang polis (pihak tertanggung) yang benar  adalah ….
A. menjual polis
B. menerima polis
C. membayar premi
D. menuntut ganti rugi
E. menuntut pembayaran klaim

29. Suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya bank komersial dan
semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga
yang beredar adalah ….
A. pasar spot
B. pasar uang
C. pasar modal
D. pasar perdana
E. pasar sekunder
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30. Pegadaian adalah perusahaan milik Negara yang bergerak di bidang pemberian kredit
dengan memberikan agunan / jaminan berupa ….
A. barang bergerak, barang dengan harga tinggi,emas
B. barang tetap, barang dengan harga tinggi, surat-surat berharga,
C. barang bergerak, barang dengan harga tinggi, surat-surat berharga, orang
D. barang bergerak, barang dengan harga tinggi, surat-surat berharga, badan
E. barang bergerak, barang dengan harga tinggi, surat-surat berharga, emas

31. Dibeli 50 lembar obligasi 15 % PT. Suramadu pada tanggal 1 Maret 2010, nilai
nominal Rp 50.000,- per lembar, kurs 105 %, provisi dan meterai 1 %. Kupon 1/3
dan 1/9. Jurnalnya adalah ....
A. Kas Rp 2.651.250,-

Surat berharga                             Rp 2.651.250,-
B. Surat berharga Rp 2.625.000,-

Beban prov&met Rp     26.250,-
Kas Rp 2.651.250,-

C. Surat berharga Rp 2.651.250,-
Kas                                              Rp 2.651.250,-

D. Surat berharga Rp 2.651.250,-
Pend prov&met                           Rp      26.250,-
Kas Rp 2.625.000,-

E. Kas Rp 2.625.000,-
Beban prov&met Rp      26.250,-

Surat berharga Rp 2.651.250

32. Berikut yang tidak terlibat dalam bursa valuta asing adalah ….
A. trader
B. reksadana
C. Bank Central
D. Bank Mandiri
E. pialang valuta asing

33. Seorang turis bermaksud menukarkan uangnya sejumlah US$ 200. Pada saat itu kurs
jual US$ = Rp. 11.550 dan kurs beli US$ = Rp. 11.350. Berapa rupiah yang akan
diterima turis tersebut ....
A. Rp. 2.270.000,
B. Rp. 2.290.000,
C. Rp. 2.300.000,
D. Rp. 2.310.000,
E. Rp. 3.210.000,

34. Manfaat koperasi simpan pinjam bagi para anggota pada khususnya dan bagi
masyarakat pada umumnya antara lain ....
A. memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah
B. memberikan keringanan pinjaman
C. memberikan pinjaman tanpa jaminan
D. memberikan bantuan modal
E. memberikan tempat usaha
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35. Dibeli 200 lembar saham PT. Dwi Putra, nominal @ Rp 10.000,- kurs 100%. Provisi
dan meterai 1%. Jurnalnya adalah ….
A. Kas                        Rp 7.575.000,-

Surat berharga                         Rp 7.575.000,-
B. Surat berharga       Rp 7.500.000

Beban prov & met Rp     75.000,-
Kas                                          Rp 7.575.000

C. Surat berharga Rp 7.575.000,-
Kas                                          Rp 7.575.000,-

D. Surat berharga       Rp 7.575.000,-
Pend prov&met                       Rp      75.000,-
Kas Rp 7.500.000,-

E. Kas Rp 7.500.000,-
Beban prov & met  Rp      75.000,-

Surat berharga                     Rp 7.575.000,-

36. Pengalihan piutang dari klien kepada faktor yang tidak diberitahukan kepada debitur
dengan maksud menjaga bonafiditas klien di mata pelanggan merupakan transaksi
…..
A. disclosed factoring
B. notification factoring
C. undisclosed factoring
D. non financing service
E. without recourse factoring

37. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan
jumlah iuran pensiun, kecuali ....
A. skala gaji
B. masa kerja
C. usia rata-rata karyawan
D. karakter atau watak karyawan
E. besarnya nilai manfaat / imbalan

38. Salah satu kegiatan perusahaan modal ventura adalah ....
A. melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masarakat
B. melakukan penjaminan dana masaraka
C. membantu permodalan dan teknis
D. menyalurkan dana kemasarakat
E. melakukan penjualan saham

39. Kartu kredit adalah kartu agar dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi
jual beli barang dan jasa, kemudian pelunasan atas penggunaan dilakukan sekaligus
atau secara angsuran. Pernyataan tersebut merupakan pengertian ....
A. cash card
B. debit card
C. credit card
D. charge card
E. check guarantee card
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40. Kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dalam transaksi
perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, adalah ....
A. leasing
B. asuransi
C. pegadaian
D. anjak piutang
E. modal ventura


