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SOAL REMIDI  
 

MATA DIKLAT  : KEWIRAUSAHAAN 
SUB KOMPETENSI  : 3.2 C PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN 
KELAS   : XI TA DAN XI TS 

 

I. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang anda anggap paling 
tepat! 

 
1. Keseluruhan dana yang diperlukan untuk 

membiayai operasional perusahaan dalam 
jangka pendek disebut …… 
a. Modal usaha 
b. Modal Investasi 
c. Modal Kerja 
d. Modal Sendiri 
e. Modal Asing 

2. Berikut ini merupakan fungsi dari modal 
kerja ……. 
a. Memberikan kredit jangka panjang 
b. Memberikan kredit jangka pendek 
c. Menutup kerugian yang mungkin akan 

diderita 
d. Membiayai ongkos pendirian usaha 
e.  Mempertahankan likuiditas 

3. Aliran kas masuk dan kas keluar yang 
dilakukan dalam setiap transaksi 
perusahaan disebut ……. 
a. Biaya produksi 
b. Cost Production 
c. Fixed Cost 
d. Cash Flow 
e. Buku Kas 

4. Berikut yang termasuk golongan aktiva 
lancar adalah ….. 
a. Uang kas, persediaan dan mesin 
b. Uang kas, surat berharga dan persediaan 
c. Persediaan, Piutang dagang dan 

bangunan 
d. Piutang dagang, bangunan dan tanah 
e. Hutang, modal asing dan modal sendiri 

5. Berikut ini adalah cara-cara mengelola 
keuangan perusahaan …… 
a. Meningkatkan investasi dalam usaha 
b. Meningkatkan efisiensi usaha 
c. Memisahkan harta pribadi dengan harta 

perusahaan 
d. Menyimpan uang di brankas perusahaan 
e. Menyewa bodyguard untuk menjaga 

keamanan 
6. Biaya gaji pimpinan, biaya sewa gedung dan 

premi asuransi merupakan contoh dari …….. 
a. Biaya produksi 
b. Biaya perusahaan 
c. Biaya tetap 
d. Biaya variable 
e. Biaya semi variable 

7. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung 
termasuk golongan ….. 

a. Biaya produksi 
b. Biaya perusahaan 
c. Biaya tetap 
d. Biaya variable 
e. Biaya semi variable 

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. Dari gambar disamping diperoleh informasi 

bahwa titik impasnya adalah … 
 
 
 

a. 0  unit 
b. 20 unit 
c. 30 unit 
d. 35 unit 
e. 110 unit 

 
10. Dari grafik tersebut jika kita hanya dapat 

menjual 35 unit maka ….. 
a. Perusahaan sudah memperoleh laba 
b. Perusahaan menderita kerugian 
c. Di situlah terjadi titik impas 
d. Wirausahawan perlu menambah 

modal 
e. Sudah saatnya untuk mengganti jenis 

usaha 
 

II. Jawablah dengan singkat dan benar! 
1. Apakah perbedaaan antara laporan laba 

rugi dan neraca? 
2. Lembaga keuangan dalam memberikan 

kredit kepada nasabah memperhatikan 
The five C’s principle, jelaskan! 

3. Sebuah usaha mebelair menghabiskan 
biaya bahan baku Rp 120.000,00/unit, 
upah tenaga Rp 30.000,00/unit. Biaya 
tetap Rp 2.625.000 tiap bulan. Harga jual 
mebel Rp 175.000,00 
Berapa buah mebel yang harus dijual agar 
perusahaan tidak mengalami kerugian?
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III. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! (nilai 10) 
4. Mengapa seorang wirausaha harus menganalisis sumber daya manusia yang akan 

dipekerjakan diperusahaannya ? 
5. Dari sumber manakah wirausaha memperkirakan budget pengeluaran kas ? 

 
 
 
 
 

Selamat mengerjakan semoga sukses ! 
 


