
  | 1  

 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 

SMK NEGERI 20 JAKARTA 

Jl. Melati No. 24 Cilandak Jakarta Selatan 

 

REMEDIAL SEMESTER GASAL 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Mata Pelajaran   : Spreadsheet   Hari/Tanggal :  

Kelas/Paket Keahlian  : X AK    Waktu  : 90 menit 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban a, b, c, d atau e! 

 

1. Software yang lembar kerjanya dibagi dalam 

baris kolom dan cocok untuk menyelesaikan 

pekerjaan akuntansi adalah, …………….. 

a. Word processor d. Spreadsheet 

b. Animation  e. Web Design   

c. Desktop Publisher 

 

2. Di bawah ini yang bukan merupakan langkah 

untuk mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel 

adalah... 

 a. Melalui ikon pada All Programs 

 b. Menggunakan shortcut pada dekstop 

 c. klik ganda nama file dokumen Excel pada 

folder tertentu 

 d. menggunakan ikon Open  

 e. melalui jendela Run 

 

3. Suatu daerah pada worksheet yang berbentuk segi 

empat dan merupakan tempat   kumpulan 

beberapa sel disebut …. 

a. Sheet      d. Pointer 

b. Column         e. gridline 

c. Range     

 

4. Apa yang dimaksud dengan sel (Cell) dalam excel 

? 

a. Kumpulan dari worksheet 

b. Kumpulan beberapa sel 

c. Pertemuan antara baris dengan kolom 

d. Pertemuan antara sel dengan range 

e. Lembar kerja dalam excel 

 

5. Klik menu ribbon Home - klik ikon Format pada  

   grup Editing - klik row height  adalah perintah  

    untuk.... 

    a. mengatur lebar kolom d. memformat sel 

    b. mengatur tinggi baris e. menyisipkan baris 

    c. memblok sel 

         

6. Berikut ini yang merupakan alamat sel, kecuali .… 

a. A4        b. F101    c. CA506    d. BB25    e. 2C 

 

 

 

 

 

 

7. Pada kotak dialog Paste Special pilihan values  

     berarti... 

 a. menyalin rumus 

 b. menyalin isi tabel atau nilai suatu tabel 

 c. menyalin bentuk format 

 d. menyalin validasi 

 e. menyalin semua data dan format data 

 

    8. Untuk penulisan rumus jumlah di sel B2  

          dengan sel C2 yang benar  di bawah ini adalah 

     a. +Sum(B2…C2)            d. =Sum(B2…C2) 

     b. =Sum(B2:C2)              e.=Sum(B2,C2) 

   c. =Sum(B2;C2) 

 

9. Yang termasuk rumus untuk IF yang benar 

penulisannya adalah …… 

     a. IF(Perbandingan;Nilai jika benar,Nilai jika 

salah) 

b. =IF(Perbandingan:Nilai jika benar:Nilai jika 

salah) 

c. =IF(Perbandingan,Nilai jika benar:Nilai jika 

salah) 

d. =IF(Perbandingan;Nilai jika benar;Nilai jika 

salah) 

e. IF (SUM:AVERAGE) 

 

10. Fungsi dalam Ms. Excel yang digunakan untuk 

membaca tabel secara Vertikal adalah  

a. HLOOKUP     d. HLOOK   

b. VLOOKUP  e. LOOKUP   

 c. VLOOK 

 

11. Agar dapat menampilkan angka 2500000 

menjadi Rp2.500.000,00 dalam Ms.Excel 

dilakukan perintah  …… 

a. Format – Cells – Number - Accounting 

b. Format – Number – Cells – Accounting 

c. Format – Cells – Number - Font 

d. Format – Currency - Cells – Number 

e. Format – Cells – Accounting – Number 

   

12. Menjumlahkan angka dengan kriteria tertentu 

dalam Ms.Excel digunakan fungsi : 

a. HLOOKUP   d. IF 

b. VLOOKUP   e. SUMIF   

c. DCOUNT 
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13. Fungsi untuk menghitung penyusutan dengan  

      metode Saldo menurun ganda adalah... 

a. PMT   d. SYD 

b. PV   e. DDB 

c. SLN 

 

14. Fungsi untuk menghitung penyusutan dengan  

       metode jumlah angka tahun adalah... 

a. PMT                                d. SYD 

b. PV   e. DDB 

c. SLN 

 

15. Dalam mengedit isi sel bisa dilakukan dengan    

menggunakan tombol … 

a. F1   c. F2 

b. F3    d. F4   e.F5 

 

16. Dalam menuliskan rumus pada excel harus 

didahului dengan … 

a. =    c. & 

b. +    d. “ “   e. @ 

 

17. Perintah untuk menggabungkan beberapa sel 

yang berdekatan dan data yang akan diformat rata 

tengah adalah ………. 

a. Align Left 

b. Align Right 

c. Center 

d. Merge and Center 

e  justify 

 

18. Ekstensi yang digunakan pada Ms.Excel adalah  

a. *.cdr 

b. *.xls 

c. *.ppt 

d. *.exl 

e. *.pwt 

 

19. Short key untuk save as pada lembar kerja excel 

adalah 

a. F12 

b. CTRL + S 

c. ALT + F4 

d. F4 

e. F3 

 

20. Short key untuk menebalkan huruf  pada excel 

adalah.. 

a. CTRL + B 

b. CTRL + U 

c. CTRL + I 

d. CTRL + F 

e. CTRL + S 

 

21. Selain dengan mengklik tanda silang di sudut 

kanan atas, untuk menutup jendela yang aktif 

dapat digunakan tombol yang lain, yaitu .... 

a. alt + F1  d. alt + F4 

b. alt + F2  e. alt + F5 

c. alt + F3 

 

22. Jika sel A1 berisi berisi angka 10 dan sel B1 

berisi angka 5 , kemudian C1 hasil perkalian 

data tersebut, maka formula yang harus 

dituliskan pada sel C1 adalah.... 

a. =C1*B1   d. =B1*(C1-A1) 

b. =A1*B1   e. =C1*A1*B1 

c. =(B1*C1)-A1 

 

23. Yang termasuk contoh sel semiabsolut adalah.... 

a. =B3*E6  =d.  B3*D$6$6 

b. =B3*D6$6  =e.  B3*$E$6 

c. =B3*E6 

 

24. Untuk memunculkan simbol $ secara otomatis 

pada alamat cel adalah tekan tombol …. 

a. F1   d. F4 

b. F2   e. F5 

c. F3 

 

25. Jika ingin memasukkan data angka tetapi 

dianggap teks, maka harus menekan tombol….. 

a. Tanda kutip satu (‘) 

b. Tanda kutip satu (“) 

c. Tanda pangkat (^) 

d. Tanda bagi (/) 

e. Tanda tambah (+) 

 

26. Langkah yang tepat untuk mengganti nama 

sheet, yaitu… 

a. Klik ganda sheet » ganti nama sheet 

b. Klik ganda sheet » ganti nama sheet » Enter 

c. Klik insert worksheet »  Enter 

d. Klik insert orksheet »  ganti nama sheet 

e. Klik  sheet » ganti nama sheet » Enter 

 

27. Rumus yang apabila disalin ke manapun akan 

tetap sama adalah…. 

a. Logika   d. semiabsolut 

b. Lookup  e. absolut 

c. statistik 

 

28. Langkah untuk membuat grafik adalah…. 

a. Klik insert, pilih tipe grafik 

b. Blok table data grafik, klik tipe grafik 

c. Klik chart layout, pilih tipe grafik 

d. Blok table data grafik, klik insert, pilih tipe 

grafik 

e. Klik insert, pilih layout, klik tipe grafik 

 

29. langkah yang tepat untuk memindahkan grafik 

ke sheet baru adalah….. 

a. Klik salah satu sisi grafik, kemudian tarik ke 

bawah 

b. Klik ikon move chart, ganti nama sheet, 

kemudian klik OK 

c. Klik chart layout, perbesar grafik 

d. Klik tipe chart, layout, tarik grafiknya, 

kemudian klik OK 

e. Blok grafiknya, tarik ke bawah atau ke atas, 

kemudian tekan Enter 
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30. Agar hasil dari fungsi PMT tidak minus (-), di 

depan fungsi PMT harus di ketik terlebih dahulu 

fungsi… 

a. ABC 

b. ABS 

c. AVG 

d. AMD 

e. ALS 

 

31. Pada bentuk penulisan fungsi SYD 

(cost;salvage;life;per), yang dimaksud dengan 

cost adalah… 

a. Periode penyusutan 

b. Nilai sisa 

c. Harga perolehan aktiva 

d. Umur ekonomis 

e. Besarnya nilai sekarang 

 

32. Arti Salvage pada fungsi DDB adalah…… 

a. Periode penyusutan 

b. Nilai sisa 

c. Harga perolehan aktiva 

d. Umur ekonomis 

e. Besarnya nilai sekarang 

 

33.  

 

 

 

 

 

 

 

Dari data diatas, rumus untuk mencari 

Penyusutan adalah 

a. =SYD(B2;B4;B3) 

b. =SLN($B$2;$B$4;$B$3) 

c. =SLN(B2;B4;B3) 

d. =SYD($B$2;$B$4;$B$3) 

e. =DDB($B$2;$B$4;$B$3) 

 

34. Dari tabel no. 33, rumus untuk mencari Nilai 

sisa adalah…… 

a. =B2 – A7 

b. =$B$2 - B7 

c. =B2 - $B$7 

d. =$B$2-C7 

e. =B2-C7 

35. Langkah yang tepat untuk menghapus sheet, 

yaitu 

a. Klik sheet » tekan tombol Delete 

b. Klik kanan sheet » pilih Delete 

c. Klik ganda sheet » pilih Delete 

d. Klik kanan sheet » tekan tombol Delete 

e. Klik icon delete 

36.Fungsi dari Formula bar adalah untuk 

a. Menuliskan formula 

b. Membuat nama box 

c. Memunculkan fungsi 

d. Memunculkan perintah secara tepat 

e. Menghapus sel 

37.  Fasilitas untuk melihat hasil cetakan di layar 

monitor sebelum di print melalui printer 

yaitu…. 

a. Print preview  d.  Open 

b. Page Setup  e.  Print Area 

c. Print 

 

38. Untuk  mengurutkan  data  dari kecil ke besar 

menggunakan ....   

 a.   

 b.   

 c.   

 d.   

 e.   

 

39. Fungsi dari Title Bar adalah…. 

a. Untuk menuliskan rumus 

b. Untuk membuat nama box 

c. Untuk memunculkan fungsi 

d. Untuk memunculkan perintah secara tepat 

e. Untuk menunjukkan file yang sedang aktif 

 

40. Fungsi DDB (Double Declining Balance 

Method) merupakan fungsi untuk menghitung 

penyusutan dengan metode… 

a. Garis lurus 

b. Menurun 

c. Menurun ganda 

d. Jumlah angka tahun 

e. Satuan jam kerja 

 

41. Akuntansi yang mengutamakan pemeriksaan 

terhadap penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang 

lazim dan berjalannya sistem pengendalian intern 

untuk mendukung pendapatnya atas laporan 

keuangan suatu perusahaan adlah…….. 

a. Akuntan perpajakan 

b. Akuntan publik 

c. Akuntan pemerintahan 

d. Akuntan intern 

e. Akuntan pendidik 

 

42. Akuntan yang bekerja di perushaan –perusahaan 

swasta, seperti di bank, perusahaan industri, 

perdagangan dan lain-lain disebut……. 

a. Akuntan publik 

b. Akuntan pemerintahan 

c. Akuntan pendidik 

d. Akuntan internal 

e. Akuntan eksternal 

 

43. Berikut ini termasuk kedalam kelompok piutang, 

kecuali.... 

a. Gaji dibayar dimuka 

b. Piutang bunga 

c. Wesel tagih 

d. Wesel bayar 

e. Bunga yang masih harus diterima 
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44. Rumusan persamaan dasar akuntansi 

adalah........... 

a. Harta = Kewajiban + Modal 

b. Harta = Modal – Kewajiban 

c. Harta = Kewajiban – Modal 

d. Harta = Modal + Kewjiban 

e. Modal = Kewjiban + Harta 

 

45. Tangal yang dicantumkan di bukti jurnal 

adalah…… 

a. Tanggal posting transaksi 

b. Tanggal dicatatnya bukti jurnal 

c. Tanggal disetujuinya bukti jurnal 

d. Tanggal dibuatnya bukti jurnal 

e. Tanggal terjadinya transaksi 

 

46. PT Indofood yang mempunyai berbagai anak 

perusahaan mie instant, penyedap rasa dan 

makanan ringan. Segala aktivitas tersebut secara 

akuntansi terpisah dari induk perusahaan dan 

tidak memberikan akibat akuntansi untuk usaha 

yang lainnya. 

Pemisahan pencatatan akuntansi ini termasuk 

pada konsep dasar akuntansi yaitu …. 

a. sarana ukur 

b. obyektivitas 

c. kesatuan usaha 

d. kelangsungan usaha 

e. harga perolehan 

 

47. PD SINAR membeli barang dari PT.CAHAYA 

seharga Rp 4.000.000,00 Pembayaran kredit, 

bukti transaksi yang dijadikan dokumen 

akuntansi PD SINAR untuk transaksi tersebut 

adalah.... 

a. Kuitansi yang diterima dari PT. CAHAYA 

b. Copy (tembusan) kuitansi yang diserahkan 

kepada PT CAHAYA. 

c. Faktur yang dibuat oleh PT CAHAYA 

d. Copy faktur yang diterima dari PT 

CAHAYA 

e. Struk cek yang lembar utamanya diserahkan 

kepada PT CAHAYA 

 

48. Suatu Peralatan seharga Rp 10.000.000,00 

dibeli dengan cara sebagai berikut : dibayar 

tunai Rp 2.500.000,00, dibayar dengan menarik 

kredit dari bank Rp 7.500.000,00, maka dalam 

jurnal umum dicatat sebagai berikut…. 

a. Peralatan Rp 10.000.000,00 

           Hutang usaha Rp 7.500.000,00 

           Kas Rp 2.500.000,00 

b. Peralatan Rp 10.000.000,00 

          Kas Rp 7.500.000,00 

          Hutang usaha Rp 2.500.000,00 

c. Kas Rp 17.500.000, 00 

         Hutang usaha Rp 7.500.000.00 

        Peralatan Rp 10.000.000,00 

d. Hutang Usaha Rp 10.000.000,00 

         Peralatan Rp 7.500.000,00 

        kas Rp 2.500.000,00 

e. Peralatan Rp 10.000.000,00 

        Piutang usaha Rp 7.500.000,00 

       Kas Rp 2.500.000,00 

 

 

 

 

49. Posting adalah.... 

a. Proses menutup rekening nominal ke 

rekening modal 

b. Proses menysyn laporan keuangan sesuai 

dengan kebutuhqan penguna informasi 

c. Proses pemindahan salso buku besar ke 

daftar saldo sesuai dengan urutan rekening 

d. Proses memasukkan informasi dan angka-

angka dalam buku jurnal ke buku besar 

e. Proses mencatat transaksi ke dalam buku 

besar sesuai dengan urutan kejadiannya. 

 

50. Dijual tunai inventaris mesin tik Royal seharga 

Rp 765.000.000,00, yang dibeli dua bulan yang 

lalu seharga Rp 756.000,00, maka ayat 

jurnalnya adalah.... 

a. Kas  765.000,00 

            Peralatan kantor Rp 765.000,00 

b. Kas 756.000,00 

              Peralatan kantor Rp 756.000,00 

c. Kas Rp 756.000,00 

            Rugi penjualan mesin Rp 9.000,00 

d. Kas Rp 765.000,00 

             Peralatan mesin Rp 756.000,00 

             Laba penjualan mesin Rp 9.000,00 

e. Kas Rp 1.521.000,00 

             Peralatan kantor Rp 1.521.000,00 

 


