
SOAL REMIDI 
   

MATA DIKLAT  : KEWIRAUSAHAAN 
KELAS   : XII MM  

 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Seorang kasir yang bekerja disupermarket salah 

dalam menghitung uang kembalian kepada 

pelanggan sehingga menimbulkan resiko yaitu .......... 
a. Resiko uasha 

b. Resiko bekerja 

c. Resiko penggantian 

d. Resiko keuangan 

e. Resiko kehilangan harta 

2. Pada musim penghujan seperti sekarang ini banyak 

barang dagangan / hasil pertanian rusak terkena 

wabah banjir / puting beliung sehingga para petani 

mengalami resiko ......... 

a. Resiko penghasilan 

b. Resiko gagal panen 

c. Resiko pertanian 
d. Resiko musim 

e. Resiko kerusakan harta 

3. Kasus kesalahan pengeboran minyak yang terjadi di 

Porong Sidoarjo Jawa Timur oleh Lapindo Brantas 

yang mengakibatkan banjir lumpur yang menimpa 

rumah warga sekitar pengeboran, bagi perusahaan  

termasuk resiko ......... 

a. Resiko teknis 

b. Resiko penggantian kepada pihak lain 

c. Resiko keuangan 

d. Resiko kerusakan harta 
e. Resiko pertambangan 

4. Untuk mengalihkan sebagian resiko usaha sebaiknya 

wirausahawan bekerja sama dengan ......... 

a. Pihak lain 

b. Perusahaan asuransi 

c. Karyawan 

d. Bank pemerintah 

e. Suplier  

5. Resiko keuangan dapat terjadi disebabkan karena 

...... 

a. Kebijakan penanaman kembali dari investasi 
b. Tidak cermat dalam menghitung BEP 

c. Kesalahan menentukan return yang diharapkan 

d. Keliru dalam menentukan estimasi penerimaan 

e. Tidak dibuat rencana cash flow selama investasi 

6. Berikut manfaat dari analisis BEP ......... 

a. Melengkapi analisis resiko keuangan 

b. Menganalisa biaya produksi 

c. Menganalisis jumlah barang yang harus dijual 

agar diperoleh keuntungan 

d. Menganalisi jumlah angkatan kerja yang 

diperlukan 

e. Menganalisi potensi, kelemahan, ancaman dan 
hambatan 

7. Dari analisis BEP, berikut pernyataan yang tepat 

adalah ......... 

a. Semakin besar investasi yang ditanam maka 

semakin besar pula tingkat resikonya 

b. Seluruh penerimaan perusahaan hanya digunakan 

untuk menutup biaya yang ditanggung 

perusahaan 

c. Perusahaan menderita kerugian yang sangat besar 

d. Perusahaan dalam kondisi optimis 

e. Jika range BEP kecil maka investasi layak 
dijalankan 

8. Berikut ini termasuk biaya tetap adalah …. 

a. Biaya membeli kendaraan dan biaya iklan 

b. Biaya bahan baku dan upah langsung 

c. Biaya sewa gedung dan pembelian bahan 

penolong 

d. Biaya gaji pegawai dan biaya administrasi 

e. Biaya listrik, air dan telepon 

9. Keadaan perusahaan dimana perusahaan tidak 
menderita rugi tetapi juga belum memperoleh 

keuantunan disebut ......... 

a. Impas 

b. Sensivitas 

c. Optimis 

d. Total revenue 

e. Fixed cost 

10. Grafik di bawah ini adalah ….. 

 

 

 

 
 

a. Biaya tetap 

b. Biaya variable naik progresif 

c. Biaya variable naik proporsional 

d. Biaya variable naik degresif 

e. Biaya semi variable 

 

II. Jawablah dengan singkat dan tepat! 

1. Bagaimana memperhitungkan ressiko usaha dari 

aspek produk? Beri contoh! 

2. Mengapa wirausahawan perlu mempertimbangkan 
resiko usaha dari aspek bahan baku? 

3. Sebutkan manfaat analisis IRR! 

4. Sebuah perusahaan akan mengembangkan usaha 

yang memerlukan investasi sebesar Rp. 700.000.000. 

Dari cash flow diketahui estimasi penerimaan selama 

5 tahun sebagai berikut Rp. 100.000.000; Rp. 

150.000.000; Rp 250.000.000; Rp 400.000.000 dan 

600.000.000. Jika keuntungan yang diharapkan 20%. 

Hitunglah  

a) Payback periode investasi tersebut! 

b) Apakah proyek tersebut menguntungkan 
apabila dianalisis dengan NPV? (diketahui 

discount factor  20 % adalah : 

Tahun Discount factor 

1 0,833 

2 0,694 

3 0,579 

4 0,482 

5 0,397 
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