
   

SOAL REMIDI 
   

MATA DIKLAT  : KEWIRAUSAHAAN 
KOMPETENSI  : MENGHITUNG RESIKO USAHA 
KELAS  : III OA  

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Berikut adalah pengertian resiko yang kurang tepat yaitu 

.............. 

a. Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat 

terjadi  selama periode tertentu 

b. Resiko adalah ketidaktentuan yang mungkin 

melahirkan peristiwa kerugian 

c. Resiko adalah kepastian atas terjadinya suatu 

peristiwa 

d. Resiko adalah propabilitas suatu hasil yang berbeda 

dengan yang diharapkan 

e. Resiko berhubungan dengan kemungkinan terjadinya 

suatu yang merugikan yang tidak diinginkan 

2. Resiko yang dapat menyebabkan sumber daya manusia 

yang bekerja diperusahaan terancam jiwanya pada saat 

melaksanakan pekerjaan termasuk resiko .......... 

a. Resiko jiwa 

b. Resiko kecelakaan kerja 

c. Resiko kehilangan harta 

d. Resiko usaha 

e. Resiko finansial 

3. Perhatikan data dalam tabel berikut ! 

 Proyek A Proyek B 

Investasi 250.000.000 200.000.000 

Optimis 30 % 25 % 

Wajar 25 % 21 % 

Pesimis 20 % 17 % 

Dari tabel tersebut apabila menggunakan analisis 

sensivitas maka ......... 

a. Tidak ada proyek yang menguntungkan 

b. Semua proyek layak dijalankan 

c. Antara proyek A dan proyek B tidak ada perbedaan 

resiko 

d. Proyek A lebih kecil resikonya 

e. Proyek B lebih kecil resikonya 

4. 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 

5. Dengan mengetahui titik Break Even Point (BEP), maka 

wirausahawan …… 

a. Dapat membuat grafik BEP 

b. Harus menjual barang diatas titik BEP 

c. Mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar 

d. Harus menekan biaya produksi 

e. Bersikap wajar, toh BEP tidak berpengaruh terhadap 

perolehan keuntungan perusahaan 

6. 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 

 

7.  Dari gambar disamping diperoleh informasi bahwa titik 

impasnya adalah … 

 

 

 

a. 0  unit 

b. 20 unit 

c. 30 unit 

d. 35 unit 

e. 100 unit 

 

8. Dari grafik nomer 7  jika kita hanya dapat menjual 33 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 

9. Pada musim penghujan seperti sekarang ini banyak barang 

dagangan / hasil pertanian rusak terkena wabah banjir 

sehingga para petani mengalami resiko ......... 

a. Resiko penghasilan 

b. Resiko gagal paanen 

c. Resiko pertanian 

d. Resiko musim 

e. Resiko kerusakan harta 

10. Diantara beberapa resiko usaha yang mungkin akan 

diderita yang memiliki kemungkinan paling besar terjadi 

adalah ........ 

a. Resiko jiwa 

b. Resiko kehilangan harta 

c. Resiko penggantian kepada pihak lain 

d. Resiko kerusakan harta 

e. Resiko keuangan 

II. Jawablah dengan singkat daan tepat ! 

1. Bagaimana memperhitungkan resiko usaha dari aspek 

pelanggan ? Beri contoh! 

2.  Mengapa wirausahawan harus mempertimbangkan 

resiko usaha dari aspek pesaing? 

3. Sebutkan kelemahan metode payback periode! 

4. Sebuah perusahaan akan mengembangkan usaha yang 

memerlukan investasi sebesar Rp. 750.000.000. Dari cash 

flow diketahui estimasi penerimaan selama 5 tahun 

sebagai berikut Rp. 200.000.000; Rp. 250.000.000; Rp 

350.000.000; Rp 400.000.000 daan 600.000.000. Jika 

keuntungan yang diharapkan keuntungan 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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