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BANK & LEMBAGA KEUANGAN 2 
 
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ( A, B, C, dan D ) 
 
01. Mekanisme proteksi atau perlindungan dari resiko kerugian keuangan dengan cara 

mengalihkan resiko pada pihak lain dikenal dengan 
A.Asuransi  C. Pengalihan saham 
B.Modal ventura D. Permodalan Madani 

    
 
02. Manfaat asuransi antara lain adalah sebagai berikut kecuali: 

A.Mendapatkan bunga dari hasil pembayaran premi 
B.Rasa aman dan perlindungan 
C.Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil 
D.Membantu meningkatkan kegiatan usaha 

    
 
03. Resiko yang bila terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan 

menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan dikenal dengan 
A. Resiko murniC. Resiko individu 
B. Resiko spekulatifD. Resiko tidak murni 

    
 
04. Resiko yang berkaitan dengan 2 kemungkinan yaitu kemungkinan untuk mendapatkan 

keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian dikenal dengan 
A. Resiko spekulatifC. Resiko individu 
B. Resiko murniD. Resiko tidak murni 

    
 
05. Resiko yang dihadapi dalam kegiatan hidup seseorang sehari-hari dikenal dengan: 

A. Resiko individuC. Resiko spekulatif 
B. Resiko murniD. Resiko tidak murni 

    
 
06. Yang tidak termasuk di dalam resiko individu adalah 

A. Resiko spekulatifC. Resiko harta 
B. Resiko pribadiD. Resiko tanggung gugat 

    
 
07. Resiko terhadap harta yang dimiliki seseorang karena hilang atau dicuri dikenal dengan: 

A. Property riskC. Liability risk 
B. Personal risk D. Resiko tanggung gugat 

    
 
08. Resiko yang mungkin kita alami sebagai tanggung jawab akibat kerugian pihak lain 

dikenal dengan: 
A. Resiko tanggung gugatC. Resiko harta 
B. Resiko pribadiD. Resiko kematian 

    
 
09. Ada beberapa cara untuk menangani resiko kecuali: 

A. Menjual resiko kepada orang lain C. Mengurangi resiko 
B. Menghindari resikoD. Menahan resiko 

    
 

10. Melibatkan pihak lain di dalam menanggung suatu resiko disebut juga 
A. Risk sharingC. Risk reduction 
B. Risk retentionD. Risk avoidance 

    
 
11. Memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia dan mampu memikul 

beban resiko disebut: 
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A. Risk transfer C. Risk reduction 
B. Risk avoidanceD. Risk sharing 

    
 

12. Hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko yang berkaitan dengan 
keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang 
dipertanggungkan disebut 
A. Insurable interestC. Catastrophic 
B. KewajaranD. Homogeneous 

    
 
13. Salah satu prinsip insurable interest adalah 

A. Kerugian tidak dapat diperkirakan terjadinya 
B. Utmost good faith 
C. Indemnity 
D. Proximate couse 

    
 
14. Resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki 

nilai material baik bagi tertanggung maupun penanggung yang di dalam kriteria insurable 
interest termasuk dalam kriteria: 
A. KewajaranC. Catastrophic 
B. Kerugian tidak dapat diperkirakanD. Homogeneous 

    
 
15. Resiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi 

yang sangat besar.  Kriteria tersebut adalah salah satu kriteria dari insurable interest yaitu: 
A. CatastrophicC. Honogeneous 
B. KewajaranD. Kerugian tidak dapat diperkirakan 

    
 
16. Saling keterbukaan antara tertanggung dan penanggung di dalam kondisi dan syarat yang 

diasuransikan dikenal dengan nama: 
A. Utmost good faith C. Indemnity 
B. Insurable interestD. Subrogation 

    
 
17. Kewajiban kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) untuk mengungkapkan fakta 

yang ada di pihak masing-masing dikenal dengan  
A. Duty of disclosureC. Concealment 
B. Non disclosureD. Fraudulent misrepresentation 

    
 
18. Adanya data-data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi prinsip utmost 

good faith dikenal dengan istilah: 
A. Non disclosureC. Fraudulent misrepresentation 
B. ConcealmentD. Innocent misrepresentation 

    
 
19. Kejadian dimana nasabah sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan 

fakta-fakta penting disebut: 
A. ConcealmentC. Fraudulent misrepresentation 
B. Non disclosureD. Innocent misrepresentation 

    
 
20. Kesengajaan nasabah asuransi dengan memberikan gambaran yang tidak cocok dengan 

kondisi real disebut: 
A. Fraudulent misrepresentation C. Non disclosure 
B. ConcealmentD. Innocent misrepresentation 

    
 
21. Gambaran salah yang secara tidak sengaja diberikan oleh nasabah asuransi dan memiliki 

pengaruh besar dalam proses asuransi dikenal dengan: 
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A. Innocent misrepresentation C. Concealment 
B. Fraudulent misrepresentation D. Non disclosure 

    
 
22. Prinsip asuransi yang tidak berlaku untuk asuransi kecelakaan dan kematian adalah 

A. IdemnityC. Insurable interest 
B. Utmost good faith D. Proximate cause 

    
 
23. Mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang menimpa tertanggung 

dengan ganti rugi finansial dikenal dengan prinsip 
A. IndemnityC. Subrogation 
B. KontribusiD. Proxima cause 

 
 
24. Hal penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut 

pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa 
kerugian dikenal dengan prinsip: 
A. SubrogationC. Indemnity 
B. KontribusiD. Proximate cause 

 
 
25. Penanggung berhak untuk mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki 

kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang 
tertanggung dikenal dengan prinsip 
A. KontribusiC. Proximate cause 
B. IndemnityD. Subrogation 

 
 
26. Bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak pihak yang mengadakan perjanjian 

asuransi disebut juga: 
A. Polis asuransiC. Insurable interest 
B. Sertifikat asuransiD. Kontribusi 

 
 
27. Beberapa hal yang tercantum di dalam polis asuransi adalah kecuali 

A. Nama ibu kandung tertanggung 
B. Nama pemegang polis 
C. Jangka waktu pertanggungan 
D. Nama suami tertanggung yang ikut ditanggungkan 

   
 
28. Kewajiban pihak tertanggung kepada penanggung yang berupa pembayaran uang dalam 

jumlah tertentu secara periodik disebut: 
A. Premi asuransi C. Arisan asuransi 
B. Iuran asuransi D. Cicilan asuransi 

 
 
29. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan dengan cara kecuali 

A. Diakhir periode asuransiC. Tahunan 
B. BulananD. Diawal periode asuransi 

 
 
30. Nasabah yang berumur lebih tua akan membayar premi asuransi: 

A. Lebih mahalC. Sama dengan yang lebih muda 
B. Lebih murahD. Tergantung pada kondisi kesehatan 

 
 
31. Nasabah asuransi yang merokok akan membayar premi asuransi: 

A. Lebih mahalC. Sama dengan yang tidak merokok 
B. Lebih murahD. Tergantung pada kondisi keuangan 
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32. Nasabah yang mempunyai hobi olah raga terbang layang akan membayar premi asuransi: 
A. lebih mahal dari nasabah lain yang mempunyai hobi jogging 
B. lebih murah dari nasabah lain yang mempunyai hobi jogging 
C. sama dengan nasabah yang mempunyai hobi jogging 
D. tergantung pada kondisi kesehatan 

   
 
 
Plilihlah jawaban 
A. Jika Jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B. Jika Jawaban 1 dan 3 benar 
C. Jika Jawaban 2 dan 4 benar 
D. Jika Jawaban 4 benar 
 
33. Asuransi adalah lembaga keuangan yang melakukan:  

1. Mekanisme proteksi terhadap resiko 
2. Pengalihkan resiko kepada pihak lain yang bersedia menanggung 
3. Pengalihan kerugian keuangan 
4. Pengalihan hak usaha 

   
 
34. Manfaat asuransi antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Rasa aman dan perlindungan 
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil 
3. Membantu meningkatkan kegiatan usaha 
4. Mendapatkan bunga dari hasil pembayaran premi 

   
 
35. Pernyataan mana yang benar dari Resiko Murni  

1. Apabila terjadi akan memberikan kerugian 
2. Apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian 
3. Apabila terjadi tidak memberikan keuntungan 
4. Apabila tidak terjadi premi akan dikembalikan 

   
 
36. Resiko spekulatif mempunyai beberapa kemungkinan yaitu 

1. Kemungkinan untuk mendapatkan untung 
2. Kemungkinan untuk mendapatkan kerugian 
3. Kemunkinan untuk mendapatkan margin 
4. Kemungkinan untuk mendapatkan capital loss 

   
 
37. Resiko berikut yang termasuk di dalam resiko individu adalah 

1. Resiko pribadi 
2. Resiko harta 
3. Resiko tanggung gugat 
4. Resiko spekulatif 

   
 
38. Pihak-pihak yang terlibat di dalam resiko tanggung gugat adalah 

1. Pihak tertanggung 
2. Pihak penanggung 
3. Pihak ketiga yang mengalami kerugian karena kegiatan pihak tertanggung 
4. Pihak ketiga yang mengalami kerugian karena kegiatan pihak penanggung 

   
 
39. Beberapa cara untuk menangani resiko adalah: 

1. Menghindari resiko 
2. Mengurangi resiko 
3. Menahan resiko 
4. Menjual resiko kepada orang lain 
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40. Syarat-syarat Utmost Good Faith adalah  
1. Saling keterbukaan antara tertanggung dan penanggung 
2. Berlaku pada kondisi yang diasuransikan 
3. Berlaku dengan syarat-syarat yang tertera pada polis 
4. Tertanggung berada di atas usia 18 tahun 

   
 
41. Prinsip asuransi yang berlaku untuk asuransi kecelakaan dan kematian adalah 

1. Utmost good faith 
2. Insurable interest 
3. Proximate cause 
4. Idemnity 

   
 

42. Prinsip kontribusi di dalam perusahaan asuransi mempunyai arti 
1. Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya 
2. Penanggung lain mempunyai kepentingan yang sama 
3. Penanggung dan penanggung lain bersama-sama membayar ganti rugi 
4. Hak penanggung lain untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung 

   
 
43. Beberapa hal yang tercantum di dalam polis asuransi adalah  

1. Nama pemegang polis 
2. Jangka waktu pertanggungan 
3. Nama suami tertanggung yang ikut ditanggungkan 
4. Nama ibu kandung tertanggung 

   
 
44. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan dengan cara  

1. Bulanan 
2. Tahunan 
3. Diawal periode asuransi 
4. Diakhir periode asuransi 

   
 
45. Nasabah yang membayar premi asuransi lebih mahal adalah: 

1. Berumur lebih tua 
2. Berprofesi sebagai dokter 
3. Perokok 
4. Berprofesi sebagai sekretaris 

   
 
46. Besar kecilnya presmi yang dibayar nasabah asuransi tergantung pada 

1. Jenis pekerjaan nasabah 
2. Jenis kelamin nasabah 
3. Usia nasabah 
4. Jumlah anak 

   
 
47. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip Duty of Disclosure 

adalah 
1. Non disclosure 
2. Concealment 
3. Fraudulent Misrepresentation 
4. Homogeneous 

   
 
48. Mekanisme reasuransi dapat dilakukan dengan cara 

1. Treaty dan Facultatif resinsurance 
2. Reasuransi proporsional 
3. Reasuransi non proposional 
4. Pialang asuransi 
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Plilihlah jawaban 
A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar 
B. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah 
C. Jika pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar 
D. Jika pernyataan 1 dan 2 salah 
 
49. 1. Asuransi adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari resiko kerugian keuangan 

dengan cara mengalihkan resiko pada pihak lain.  
2.  Manfaat asuransi antara lain adalah rasa aman dan perlindungan. 

   
 
50. 1.  Resiko murni adalah resiko yang bila terjadi akan memberikan kerugian dan apabila 

tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. 
2. Resiko yang berkaitan dengan 2 kemungkinan yaitu kemungkinan untuk mendapatkan 

keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian disebut resiko spekulatif 
   
 
51. 1.  Resiko yang dihadapi dalam kegiatan hidup seseorang sehari-hari dikenal dengan 

resiko individu 
2.  Yang tidak termasuk di dalam resiko individu adalah Resiko spekulatif 

   
 
52. 1.  Resiko terhadap harta yang dimiliki seseorang karena hilang atau dicuri dikenal 

dengan Property risk 
2.  Resiko yang mungkin kita alami sebagai tanggung jawab akibat kerugian pihak lain 

dikenal dengan Resiko tanggung gugat 
   
 
53. 1.  Ada beberapa cara untuk menangani resiko antara lain adalah mengurangi resiko dan 

Menahan resiko 
2.   Melibatkan pihak lain di dalam menanggung suatu resiko disebut juga Risk sharing 

   
 
54. 1.  Memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia dan mampu memi-kul 

beban resiko disebut  Risk transfer  
2.  Hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko yang berkaitan 

dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu 
yang dipertanggungkan disebut Insurable interest 

   
 
55. 1. Salah satu prinsip insurable interest adalah kerugian tidak dapat diperkirakan terjadinya 

2. Resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki 
nilai material baik bagi tertanggung maupun penanggung yang di dalam kriteria 
insurable interest termasuk dalam kriteria kewajaran 

   
 
56. 1.  Resiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi 

yang sangat besar.  Kriteria tersebut adalah salah satu kriteria dari insurable interest 
yaitu Catastrophic 

2.  Saling keterbukaan antara tertanggung dan penanggung di dalam kondisi dan syarat 
yang diasuransikan dikenal dengan nama Utmost good faith 

   
 
57. 1.  Kewajiban kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) untuk mengungkap-kan 

fakta yang ada di pihak masing-masing dikenal dengan Duty of disclosure 
2. Adanya data-data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi prinsip utmost 

good faith dikenal dengan istilah Non disclosure 
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58. 1.   Kejadian dimana nasabah sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkap-
kan fakta-fakta penting disebut Concealment 

2.  Kesengajaan nasabah asuransi dengan memberikan gambaran yang tidak cocok 
dengan kondisi real disebut Fraudulent Misrepresentation 

   
 
59. 1.  Gambaran salah yang secara tidak sengaja diberikan oleh nasabah asuransi dan 

memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi dikenal dengan Innocent 
misrepresentation  

2.   Prinsip asuransi yang tidak berlaku untuk asuransi kecelakaan dan kematian adalah 
Idemnity 

   
 
60. 1.  Mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang menimpa tertanggung 

dengan ganti rugi finansial dikenal dengan prinsip Indemnity 
2. Hal penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut 

pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa 
kerugian dikenal dengan prinsip Subrogation 

   
 
61. 1.  Penanggung berhak untuk mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki 

kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang 
tertanggung dikenal dengan prinsip kontribusi 

2.  Bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak pihak yang mengadakan perjanjian 
asuransi disebut juga Polis Asuransi 

   
 
62. 1.  Beberapa hal yang tercantum di dalam polis asuransi adalah nama pemegang polis, 

jangka waktu pertanggungan dan nama suami tertanggung yang ikut ditanggungkan 
2.  Kewajiban pihak tertanggung kepada penanggung yang berupa pembayaran uang 

dalam jumlah tertentu secara periodik disebut Premi Asuransi 
   
 
63. 1. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan dengan cara bulanan 

2. Nasabah yang berumur lebih tua akan membayar premi asuransi lebih mahal 
   
 
64. 1.   Nasabah asuransi yang merokok akan membayar premi asuransi lebih mahal 

2.  Nasabah yang mempunyai hobi olah raga terbang layang akan membayar premi 
asuransi lebih mahal dari nasabah lain yang mempunyai hobi jogging 

   
 
 

Plilihlah jawaban 
A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan 
B. Jika pernyataan benar, alasan benar dan tidak berhubungan 
C. Jika salah satu benar 
D. Jika pernyataan dan alasan salah 
 
 
65. Asuransi adalah lembaga keuangan yang melakukan mekanisme proteksi terhadap resiko 

 
Manfaat asuransi antara lain adalah memberikan rasa aman dan perlindungan 

   
 
66. Resiko Murni apabila terjadi akan memberikan kerugian 

 
Resiko murni apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian 

   
 
67. Resiko spekulatif mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan untung 

 
Resiko spekulatif mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan kerugian 
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68. Pihak-pihak yang terlibat di dalam resiko tanggung gugat ada 3 pihak 
 

Pihak ketiga mengalami kerugian karena kegiatan pihak tertanggung yang ditanggung 
oleh tertanggung 

   
 
69. Saling keterbukaan antara tertanggung dan penanggung  adalah syarat-syarat Utmost 

Good Faith 
 

Saling keterbukaan memberikan kesempatan kepada kondisi yang diasuransikan dan 
syarat-syarat yang tertera pada polis berlaku dengan semestinya 

   
 
70. Prinsip asuransi yang berlaku untuk asuransi kecelakaan dan kematian adalah Utmost 

good faith, Insurable interest dan Proximate cause. 
 

Prinsip idemnity tidak dapat mengkompensasi kematian atau cacat dengan ganti rugi 
financial 

   
 
71. Prinsip kontribusi di dalam perusahaan asuransi mempunyai arti Penanggung lain 

mempunyai kepentingan yang sama 
 

Dalam prinsip kontribusi penanggung dan penanggung lain bersama-sama membayar 
ganti rugi 

   
 
72. Beberapa hal yang tercantum di dalam polis asuransi adalah nama pemegang polis dan 

nama suami tertanggung yang ikut ditanggungkan 
 

Jika suami mengalami resiko sesuai dengan kondisi yang diasuransikan maka 
perusahaan asuransi wajib membayar claim.  

   
 
73. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan dengan cara bulanan dan tahunan. 

 
Tidak ada perusahaan asuransi saat ini yang mau dibayar pada akhir periode asuransi 

   
 
74. Salah satu nasabah yang membayar premi asuransi lebih mahal adalah jika nasabah 

berumur lebih tua 
 

Semakin tua seseorang maka resiko kesehatan dan kematian semakin tinggi 
   
 
75. Berprofesi sebagai dokter mempunyai resiko lebih tinggi dari sudut asuransi jiwa. 

 
Dokter mempunyai peluang tertular penyakit menular lebih besar dari pada profesi lain 

   
 
76. Besar kecilnya premi yang dibayar nasabah asuransi tergantung pada jenis pekerjaan 

nasabah 
 

Jenis pekerjaan perawat lebih beresiko dari pada sekretaris 
   
 
77. Jenis kelamin menentukan besar kecilnya premi asuransi 
 

Jenis kelamin mencerminkan tingkah laku umum yang ada di masyarakat 
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78. Asuransi termasuk di dalam katagori lembaga keuangan non bank 
 

Asuransi tidak melakukan aktifitas seperti bank  
   

 
79. Asuransi diperkenankan menarik dana dari masyarakat dalam bentuk premi 
 

Asuransi tidak diperbolehkan membuka tabungan sebagai alat untuk menarik dana dari 
masyarakat. 

   
 
 
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ( A, B, C, dan D ) 
 
80. Salah satu yang bukan merupakan tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan 

suatu perusahaan adalah 
A. Menambah pendapatan bulanan karyawan 
B. Memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun 
C. Meningkatkan loyalitas karyawan 
D. Meningkatkan daya saing perusahaan untuk mendapatkan karyawan berkualitas 

   
 
81. Pernyataan berikut ini manakah yang tidak benar? 

A. Pembentukan dana pensiun di dalam perusahaan diperbolehkan diambil dari dana 
yang dicadangkan perusahaan 

B. Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri 
C. Setiap perusahaan yang mempunyai karyawan dapat mendirikan lembaha dana 

pensiun sendiri 
D. Pembayaran hak peserta dana pensiun dapat dilakukan setelah karyawan pensiun 

   
 
82. Fungsi program pensiun bagi karyawan yang terbaik adalah: 

A. Asuransi, tabungan dan dana pensiun 
B. Asuransi hari tua 
C. Tabungan yang diambil pada saat pensiun 
D. Pengembangan dana pensiun yang diperoleh setelah pensiun sampai meninggal 

dunia 
   
 
83. Sertifikat dana pensiun berisi data-data antara lain: 

A. Identitas ahli waris  
B. Jumlah dana pensiun yang diterima tiap bulan 
C. Besarnya nilai bonus saat karyawan pensiun 
D. Nilai gaji terakhir karyawan sebelum pensiun 

   
 
84. Berdasarkan UU no. 12 tahun 1992, syarat peserta dana pensiun yang boleh mengikuti 

program dana pensiun adalah 
A. Berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah dan sudah bekerja minimal 1 tahun 
B. Berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan sudah bekerja minimal 3 tahun 
C. Berusia di atas 18 tahun atau sudah menikah dan sudah bekerja minimal 3 tahun  
D. Berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan sudah bekerja minimal 1 tahun 

    
 
85. Usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari 

pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh disebut: 
A. Pensiun normal C. Pensiun ditunda 
B. Pensiun dipercepat D. Pensiun cacat 

    
 
86. Pensiun yang ingin dilakukan oleh karyawan lebih cepat dari yang ditentukan di dalam 

aturan dana pensiun disebut: 
A. Early retirementC. Defeered retirement 
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B. Normal retirementD. Disability retirement 
    
 
87. Pernyataan mana yang kurang benar tentang Pensiun ditunda: 

A. Karyawan mendapatkan penghasilan dari dana pensiun saja. 
B. Karyawan mendapatkan penghasilan dari 2 sumber yaitu gaji dan dan pensiun 
C. Karyawan masih mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan perusahaan 
D. Pembayaran pensiun dimulai pada saat tanggal pensiun normal 

    
 
88. Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak dapat bekerja kembali maka 

A. Manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula pensiun normal dengan masa 
kerja seolah-olah sampai usia pensiun normal 

B. Manfaat pensiun dihitung dengan formula khusus untuk orang yang mengalami cacat 
C. Manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula pensiun normal dengan masa 

kerja sejak sampai dengan cacat ditetapkan  
D. Manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula pensiun normal dengan masa 

kerja seolah-olah sampai usia pensiun ditunda 
    
 
89. Jenis lembaga dana pensiun menurut UU no. 11 tahun 1992 ada 

A. 2 jenisC. 4 jenis 
B. 3 jenisD. 5 jenis 

    
 
90. Penggabungan Dana Pensiun Pemberi kerja dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya 

harus seijin pejabat pemerintah yang berwenang, yaitu: 
A. Menteri keuangan 
B. Direktur Jenderal Moneter dan Keuangan 
C. Menteri BUMN 
D. Rapat Umum Pemegang Saham 

   
 
91. Lembaga yang diperkenankan mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan bagi 

karyawan perorangan sesuai UU no. 11 tahun  1992 adalah 
A. Perbankan dan AsuransiC. Asuransi 
B. PerbankanD. Yayasan Dana Pensiun 

    
 
92. Bank umum dapat menyelenggarakan jenis dana pensiun 

A. Dana pensiun pemberi kerja dan Dana pensiun lembaga keuangan 
B. Dana pensiun pemberi kerja saja 
C. Dana pensiun lembaga keuangan saja 
D. Tidak dapat menyelenggarakan dana pensiun apapun 

    
 
93. Program pensiun manakah yang tidak terdapat di dalam program pensiun yang tercantum 

dalam UU no. 11 tahun 1992: 
A. Program pensiun hari tua 
B. Program pensiun manfaat pasti 
C. Program pensiun iuran pasti 
D. Program pensiun berdasarkan keuntungan 

    
 
94. Jenis dana pensiun yang lebih menguntungkan secara keuangan adalah 

A.Setiap jenis dana pensiun mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing 
B.Dana pensiun pemberi kerja 
C.Dana pensiun lembaga keuangan 
D.Yayasan dana pensiun 

    
 
 
Plilihlah jawaban 
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A. Jika Jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B. Jika Jawaban 1 dan 3 benar 
C. Jika Jawaban 2 dan 4 benar 
D. Jika Jawaban 4 benar 
 
95. Pernyataan manakah yang benar tentang lembaga dana pensiun berikut ini 

1.Dana pensiun mendapat perlakuan khusus dari Menteri Keuangan & Undang-undang 
2.Dana pensiun mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun 

bagi pesertanya 
3.Penyelenggaraan pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja 
4.Dana pensiun sama dengan dana asuransi 

   
 
96. Dari sudut pemberi kerja, penyelenggaraan dana pensiun adalah sebagai 

1. Kewajiban moral pemberi kerja 
2. Usaha peningkatan loyalitas karyawan 
3. Peningkatan daya saing dalam pasar tenaga kerja 
4. Pemborosan dana perusahaan 

   
 
97. Asas pengelolaan dana pensiun adalah 

1. Penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan 
2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pribadi 
3. Penundaan manfaat 
4. Sukarela bagi karyawan 

   
 
98. Fungsi program pensiun antara lain adalah 

1. Asuransi terhadap karyawan atas resiko cacat atau meninggal sebelum sampai usia 
pensiun 

2. Tabungan 
3. Pensiun karyawan jika sudah sampai waktunya 
4. Asuransi jika karyawan sakit keras 

    
 
99. Norma yang berlaku untuk manfaat pensiun bagi peserta dan keluarganya adalah 

1. Dana pensiun adalah himpunan iuran dalam cadangan wajib dari masa kepesertaan 
2. Dana pensiun mempunyai bonus dari cadangan bonus 
3. Dana pensiun diberikan kepada keluarganya jika peserta meninggal dunia 
4. Dana pensiun dapat ditarik sebelum masa pensiun tercapai 

    
 
100. Peserta dana pensiun mempunyai syarat kepesertaan sebagai berikut: 

1. Berusia minimal 18 tahun 
2. Belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah 
3. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun 
4. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun 

    
 
101. Katagori berikut adalah katagori usia pensiun yaitu 

1. Pensiun normal 
2. Pensiun dipercepat 
3. Pensiun ditunda 
4. Pensiun kematian 

    
 
102. Pernyataan yang benar tentang pensiun normal adalah 

1. Usia paling rendah saat karyawan berhak pensiun 
2. Waktu dimana karyawan pensiun tanpa persetujuan dari pimpinan 
3. Peserta pensiun berhak atas manfaat pensiun penuh 
4. Uang pensiun dibayarkan sekaligus pada saat pensiun 
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103. Jika karyawan pensiun dipercepat maka 
1. Harus ada ijin dari pimpinan yang berwenang 
2. Mempunyai sebab khusus yang memungkinkan pensiun dipercepat 
3. Besarnya manfaat pensiun dihitung dengan actuarial equivalent 
4. Pembayaran uang pensiun dilakukan pada saat usia pensiun normal 

    
 
104. Seorang karyawan akan memperoleh pensiun ditunda jika 

1. Secara mental dan fisik masih mampu melaksanakan tugas 
2. Sudah melampaui usia pensiun normal 
3. Mendapat ijin dari pimpinan yang berwenang 
4. Hanya mendapat gaji saja tanpa uang pensiun 

    
 
105. Pernyataan manakah yang benar tentang dana pensiun? 

1. Kelembagaan dana pensiun menurut UU no. 11/1992 ada 2 jenis 
2. Lembaga dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh lembaga dimana karyawan 

bekerja 
3. Penggabungan lembaga dana pensiun pemberi kerja dapat dilakukan 
4. Menteri keuangan berhak mencampuri urusan lembaga dana pensiun manapun 

    
 
106. Penggabungan dana pensiun pemberi kerja dengan dana pensiun pemberi kerja lainnya 

harus memenuhi syarat: 
1. Memiliki program pensiun yang sama 
2. Penggabungan 2 lembaga tersebut harus seijin menteri keuangan 
3. Ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban berkaitan dengan masa 

kerja peserta 
4. Peserta dana pensiun pemberi kerja dapat memilih lembaga dana pensiunnya masing-

masing 
   
 
107. Pernyataan mana yang benar tentang dana pensiun lembaga keuangan? 

1. Bank diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun lembaga keuangan 
2. Perusahaan asuransi jiwa diperbolehkan mendirikan dana pensiun pemberi kerja 
3. Perusahaan asuransi jiwa diperbolehkan mendirikan dan pensiun lembaga keuangan 
4. Bank umum tidak diperkenankan mendirikan dana pensiun pemberi kerja maupun 

dana pensiun lembaga keuangan 
    
 
108. Golongan-golongan program pensiun yang boleh dijual kepada masyarakat adalah 

1. Program pensiun iuran pasti 
2. Program pensiun manfaat pasti 
3. Program pensiun berdasarkan keuntungan 
4. Program pensiun deposito 

    
 
109. Beberapa keunggulan dana pensiun yang potensial adalah 

1. Dana pensiun dibebaskan dari pajak 
2. Biaya tetap (overhead) relatif lebih kecil 
3. Seluruh iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dibagikan kepada peserta 

atau ahli waris 
4. Dana pensiun adalah salah satu lembaga yang go publik di dalam bursa saham 

    
 
 
Plilihlah jawaban 
A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar 
B. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah 
C. Jika pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar 
D. Jika pernyataan 1 dan 2 salah 
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110. 1.  Dana pensiun mendapat perlakuan khusus dari Menteri Keuangan & Undang-undang 
2.  Dana pensiun mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun 

bagi pesertanya 
 
 
111. 1.  Dari sudut pemberi kerja, penyelenggaraan dana pensiun adalah kewajiban moral 

pemberi kerja 
2. Pengadaan program dana pensiun adalah usaha untuk meningkatkan loyalitas 

karyawan 
 
 
112. 1.  Asas pengelolaan dana pensiun adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan 

sistem pendanaan 
2. Asas pengelolaan yang lain adalah pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan 

pribadi 
 
 
113. 1.  Fungsi program pensiun adalah asuransi terhadap karyawan atas resiko cacat atau 

meninggal sebelum sampai usia pensiun 
2.  Tabungan juga merupakan salah satu fungi program pensiun 

 
 
114. 1.  Norma yang berlaku untuk manfaat pensiun bagi peserta dan keluarganya adalah dana 

pensiun adalah himpunan iuran dalam cadangan wajib dari masa kepesertaan 
2.   Dana pensiun mempunyai bonus dari cadangan bonus 

 
 
115. 1. Peserta dana pensiun mempunyai syarat kepesertaan berusia minimal 18 tahun 

2. Peserta dana pensiun telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun 
 
 
116. 1. Katagori usia pensiun ada 3 

2. Katagori pensiun adalah pensiun normal, pensiun dipercepat dan pensiun ditunda 
    
 
117. 1. Pensiun normal adalah usia paling rendah saat karyawan berhak pensiun 

2. Peserta pensiun normal berhak atas manfaat pensiun penuh 
 
 
118. 1.  Jika karyawan memohon pensiun dipercepat maka harus ada ijin dari pimpinan yang 

berwenang 
2. Besarnya manfaat pensiun untuk pensiun dipercepat dihitung dengan metode actuarial 

equivalent 
 
 
119. 1.  Seorang karyawan dapat diberikan pensiun ditunda jika secara mental dan fisik masih 

mampu melaksanakan tugas 
2.  Usia karyawan yang diberikan pensiun ditunda harus sudah melampaui usia pen-siun 

normal 
 
 
120. 1.  Kelembagaan dana pensiun menurut UU no. 11/1992 ada 2 jenis 

2. Lembaga dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh lembaga dimana karyawan bekerja 
 

 
121. 1. Penggabungan 2 lembaga dana pensiun pemberi kerja dapat dilakukan 

2. Menteri keuangan berhak mencampuri urusan lembaga dana pensiun manapun 
    
 
122. 1.  Penggabungan dana pensiun pemberi kerja dengan dana pensiun pemberi kerja 

lainnya harus memiliki program pensiun yang sama 
2. Dalam penggabungan itu, ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban 

berkaitan dengan masa kerja peserta 
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123. 1. Bank diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun lembaga keuangan 

2. Perusahaan asuransi jiwa diperbolehkan mendirikan dana pensiun pemberi kerja 
 
 
124. 1.  Golongan-golongan program pensiun yang boleh dijual kepada masyarakat adalah 

program pensiun iuran pasti 
2.  Program pensiun manfaat pasti dan program pensiun berdasarkan keuntungan da-pat 

diselenggarakan oleh bank dan perusahaan asuransi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plilihlah jawaban 
A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan 
B. Jika pernyataan benar, alasan benar dan tidak berhubungan 
C. Jika salah satu benar 
D. Jika pernyataan dan alasan salah 
 
125. Dana pensiun mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun 

bagi pesertanya 
 

Penyelenggaraan pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja 
 
 
126. Dari sudut pemberi kerja, penyelenggaraan dana pensiun adalah sebagai peningkatan 

daya saing perusahaan dalam pasar tenaga kerja 
 

Loyalitas karyawan akan meningkat dengan adanya program dana pensiun 
 
 
127. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pribadi adalah salah satu asas 

pengelolaan dana pensiun 
 

Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pribadi dapat mencegah penggunaan 
dana yang tidak semestinya 

 
 
128. Fungsi program pensiun antara lain adalah sebagai asuransi  
 

Karyawan yang menjadi peserta dana pensiun berarti sudah mengalihkan resiko cacat 
atau meninggal  

 
 
129. Norma yang berlaku untuk manfaat pensiun bagi peserta dan keluarganya antara lain 

adalah dana pensiun mempunyai bonus dari cadangan bonus 
 

Dana pensiun diberikan kepada keluarganya jika peserta meninggal dunia ditambah 
bonus pengembangan investasi 

    
 
130. Peserta dana pensiun mempunyai syarat kepesertaan usia minimal 18 tahun 

 
Syarat kepesertaan sesuai dengan UU no. 12/1992 

    
 
131. Katagori usia pensiun ada 3 
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Katagori usia pensiun adalah pensiun normal, pensiun dipercepat dan pensiun ditunda 

 
 
132. Pensiun normal adalah usia paling rendah saat karyawan berhak pensiun 

 
Pada pensiun normal, usia karyawan sudah dianggap kurang produktif bagi perusahaan 

 
 
133. Karyawan yang mengalami pensiun dipercepat harus ada ijin dari pimpinan yang 

berwenang 
 

Karyawan tersebut harus mempunyai sebab khusus yang memungkinkan pensiun 
dipercepat 

 
 
134. Seorang karyawan akan memperoleh pensiun ditunda jika secara mental dan fisik masih 

mampu melaksanakan tugas 
 

Karyawan tersebut sudah melampaui batas usia pensiun normal 
 
 
135. Kelembagaan dana pensiun menurut UU no. 11/1992 ada 2 jenis 

 
Lembaga dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh lembaga dimana karyawan bekerja 
sedangkan lembaga keuangan dana pensiun dibentuk oleh bank atau perusahaan 
asuransi 

 
 
136. Penggabungan dana pensiun pemberi kerja dengan dana pensiun pemberi kerja lainnya 

harus memiliki program pensiun yang sama 
 

Program pensiun yang berbeda dari 2 lembaga dana pensiun akan menyulitkan di dalam 
pembagian manfaat hasil investasi untuk peserta dana pensiun 

    
 
137. Dana pensiun dibebaskan dari pajak 
 

Pajak adalah salah satu insentif pemerintah untuk mendorong suatu usaha / bisnis 
 
 
138. Biaya tetap (overhead) dana pensiun relatif kecil 
 

Biaya tetap ditanggung bersama oleh seluruh peserta dana pensiun 
 
 
139. Seluruh iuran dan hasil pengelolaan kekayaan investasi dari dana pensiun dibagikan 

kepada peserta atau ahli waris 
 

Uang pensiun yang dibayarkan kepada karyawan diperoleh dari hasil pengembangan 
investasi 

 
 

 
 
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ( A, B, C, dan D ) 
 
140. Lembaga keuangan non bank yang menyediakan jasa pemberian kredit uang dengan 

jaminan barang berharga adalah 
A.PegadaianC. Jasa penyewaan / leasing 
B.Pemanaman modal venturaD. Reksadana 
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141. Lembaga pegadaian di Indonesia sudah ada sejak jaman 
A.Kolonial Belanda 
B.Penjajahan Jepang 
C.Penjajahan Inggris 
D.Sesudah kemerdekaan RI yaitu tahun 1960  

 
 
142. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas Perum Pegadaian, diangkat dan 

diberhentikan oleh 
A.Presiden RI 
B.Menteri keuangan 
C.Direktur Jenderal Keuangan, Departemen Keuangan 
D.Menteri BUMN 

  
 
143. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya 

berasal dari: 
A.Penjaman jangka pendek dari perbankan dan pihak lainnya 
B.Pinjaman jangka panjang dari perbankan 
C.Go public di pasar modal 
D.Pembelian SBPU dan SBI dari Bank Indonesia 

 
 
144. Modal sendiri yang diperoleh oleh Perum Pegadaian terdiri dari: 

A.Modal awal, penyertaan modal pemerintah dan laba di tahan 
B.Penerbitan obligasi 
C.Pinjaman jangka pendek pada rekanan 
D.Pinjaman jangka panjang dari perbankan 

 
 
145. Penggunaan dana yang diterima oleh Perum Pegadaian dapat digunakan untuk berbagai 

kegiatan pegadaian kecuali: 
A. Pemberian kredit pembelian kendaraan bermotor 
B. Pembelian & pengadaan aktiva tetap dan inventaris 
C. Pendanaan kegiatan operasional 
D. Penyaluran dana atas dasar hukum gadai 

    
 
146. Produk dan Jasa Perum Pegadaian adalah sebagai berikut kecuali: 

A. Save deposit box 
B. Pemberian penjaman atas dasar hukum gadai 
C. Penaksiran nilai barang 
D. Penitipan barang 

    
 
147. Barang-barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut kecuali: 

A. Padi dan palawijaC. Sepeda motor 
B. EmasD. Pakaian 

    
 
148. Barang-barang yang tidak mampu / sanggup digadaikan oleh Perum Pegadaian adalah 

A. EskavatorC. Mesin tik 
B. Sepeda motorD. Freezer 

    
 
149.Barang-barang yang tidak dapat digadaikan oleh masyarakat kepada Perum Pegadaian 

adalah sebagai berikut kecuali 
A.Perlengkapan makan C. Tabung gas yang masih berisi 
B.LukisanD. Buah-buahan hasil kebun sendiri 

 
 
150. Pengelompokan jenis barang gadai oleh penaksir untuk emas dan permata adalah 

termasuk jenis: 
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A.Barang kantongC. Barang berharga 
B.Barang gudangD. Barang perhiasan 

 
 
151. Jika barang yang digadaikan tidak ditebus oleh nasabah karena suatu sebab tertentu 

maka 
A.Barang tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian 
B.Barang tersebut dijual langsung kepada yang berminat 
C.Barang tersebut dikembalikan kepada nasabah 
D.Barang tersebut ditukar dengan barang lain 

 
 
152. Pada prinsipnya, pelelangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap suatu 

barang gadai digunakan untuk 
A.Melunasi pokok pinjaman, biaya sewa modal (bunga) dan biaya lelang 
B.Memberikan keuntungan kepada nasabah 
C.Meringankan cicilan nasabah 
D.Meningkatkan kredit yang diberikan kepada nasabah 

 
 
153. Bila harga lelang suatu barang gadai lebih besar dari pokok pinjaman, sewa modal dan 

biaya lelang maka kelebihan dana tersebut akan: 
A.Dikembalikan kepada nasabah 
B.Dibukukan sebagai keuntungan Perum Pegadaian 
C.Dibebankan pada biaya lelang 
D.Keuntungan panitia lelang 

 
 
154. Jika sudah mencapai waktu jatuh tempo untuk melunasi kewajiban pokok maka nasabah: 

A.Dapat memperpanjang gadainya tanpa harus melunasi kewajiban pokok 
B.Harus melunasi kewajiban pokok dan bunga 
C.Mengambil barang gadainya dan menjual di pasar untuk melunasi kewajiban pokok 
D.Tidak dapat memperpanjang masa gadainya 

 
 
Plilihlah jawaban 
A. Jika Jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B. Jika Jawaban 1 dan 3 benar 
C. Jika Jawaban 2 dan 4 benar 
D. Jika Jawaban 4 benar 
 
155. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas Perum Pegadaian,  

1. diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI 
2. selalu bekerjasama dimana direksi diawasi oleh dewan pengawas 
3. diusulkan oleh Menteri keuangan 
4. diangkat oleh Menteri BUMN 

   
 
156. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya 

berasal dari: 
1.Penjaman jangka pendek dari perbankan dan pihak lainnya 
2.Modal sendiri 
3.Penerbitan obligasi 
4.Pinjaman jangka panjang dari perbankan 

 
 
157. Modal sendiri yang diperoleh oleh Perum Pegadaian terdiri dari: 

1. Modal awal dari dana non APBN 
2. Penyertaan modal pemerintah  
3. Laba yang di tahan 
4. Pinjaman jangka panjang dari perbankan 
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158. Penggunaan dana yang diterima oleh Perum Pegadaian dapat digunakan untuk berbagai 
kegiatan pegadaian seperti: 
1.Pembelian & pengadaan aktiva tetap dan inventaris 
2.Membayar gaji pegawai dan honor cleaning service 
3.Penyaluran dana atas dasar hukum gadai  
4.Pemberian kredit pembelian kendaraan bermotor 

 
 
159. Produk dan Jasa Perum Pegadaian adalah sebagai berikut kecuali: 

1.Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai 
2.Penaksiran nilai barang 
3.Penitipan barang  
4.Penukaran valuta asing 

 
 
160. Barang-barang yang dapat digadaikan di Perum Pegadaian adalah sebagai berikut: 

1.Emas 
2.Sepeda motor 
3.Pakaian  
4.Padi dan palawija 

 
 
161. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan oleh Perum Pegadaian berkenaan dengan 

keterbatasan kapasitas tempat penyimpanan adalah 
1.Eskavator 
2.Kendaraan roda empat 
3.Truk engkol 
4.Sepeda motor 

 
 
162. Kriteria barang-barang yang tidak dapat digadaikan oleh masyarakat kepada Perum 

Pegadaian adalah sebagai berikut  
1. Cepat busuk 
2. Volume barang terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas penyimpanan 
3. Jumlah barang terlalu banyak 
4. Barang-barang untuk perlengkapan makan 

    
 
163. Barang kantong adalah pengelompokan jenis barang gadai oleh penaksir untuk jenis: 

1. Emas 22 karat 
2. Permata 
3. Emas 24 karat 
4. Barang elektronik 

   
 
164. Jika barang yang digadaikan telah jatuh tempo maka 

1.Nasabah dapat memperpanjang waktu gadai 
2.Nasabah dapat membayar biaya sewa modal selanjutnya 
3.Barang tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian 
4.Barang tersebut disimpan oleh Perum Pegadaian 

 
 
165.Pada prinsipnya, pelelangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap suatu barang 

gadai digunakan untuk 
1.Melunasi pokok pinjaman 
2.Mengembalikan biaya sewa modal (bunga)  
3.Menutupi biaya lelang 
4.Meringankan cicilan nasabah 

 
 
166. Bila harga lelang suatu barang gadai lebih besar dari pokok pinjaman, sewa modal dan 

biaya lelang maka dana hasil lelang tersebut akan digunakan untuk: 
1. Menutupi biaya lelang 
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2. Selisih hasil lelang dengan potongan pokok, sewa modal dan biaya lelang 
dikembalikan kepada nasabah 

3. Membayar pokok pinjaman 
4. Dibukukan sebagai keuntungan Perum Pegadaian 

   
 
167. Jika sudah mencapai waktu jatuh tempo untuk melunasi kewajiban pokok maka nasabah: 

1. dapat melunasi kewajiban pokok 
2. memperpanjang gadainya tanpa harus melunasi kewajiban pokok 
3. dapat tidak memperpanjang masa gadainya 
4. mengambil barang gadainya dan menjual di pasar untuk melunasi kewajiban pokok 

   
 
168. Pernyataan manakah yang salah mengenai gadai: 

1. Satu-satunya perusahaan gadai di Indonesia saat ini adalah Perum Pegadaian 
2. Prinsip pegadaian di Indonesia, pertama kali terjadi pada jaman kolonial Belanda 
3. Perum Pegadaian termasuk lembaga keuangan non bank 
4. Perum Pegadaian adalah cabang dari lembaga keuangan perbankan 

   
 
169. Beberapa jenis barang gadai yang termasuk jenis barang gudang adalah 

1. Mobil 
2. Televisi 
3. Sepeda motor 
4. Perhiasan emas dan permata 

   
 
Plilihlah jawaban 
A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar 
B. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah 
C. Jika pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar 
D. Jika pernyataan 1 dan 2 salah 
 
170. 1. Lembaga keuangan non bank yang menyediakan jasa pemberian kredit uang dengan 

jaminan barang berharga adalah Perum Pegadaian 
2.  Lembaga keuanan non bank lainnya adalah Modal Ventura 

   
 
171. 1. Lembaga pegadaian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda 

2. Lembaga gadai, resmi menjadi milik pemerintah RI sejak tahun 1960  
   

 
172. 1.  Anggota dewan direksi dan dewan pengawas Perum Pegadaian mempunyai masa 

jabatan 5 tahun  
2.  Anggota dewan direksi dan dewan pengawas Perum Pegadaian diangkat dan 

diberhentikan langsung oleh Presiden RI 
   
 
173. 1.  Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya 

dapat berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan dan pihak lainnya 
2.  Selain itu, dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian dapat pula diperoleh dari 

penerbitan obligasi 
 
 
174. 1.  Modal sendiri yang diperoleh oleh Perum Pegadaian dapat diperoleh melalui pe-

nyertaan modal pemerintah  
2.  Laba yang di tahan juga diijinkan untuk menjadi modal sendiri bagi Perum Pe-gadaian 

   
 
175. 1.  Penggunaan dana yang diterima oleh Perum Pegadaian dapat digunakan untuk 

membayar gaji pegawai dan honor cleaning service 
2.  Pengadaan barang inventaris dan kendaraan operasional juga dapat menggunakan 

dana yang diterima oleh Perum Pegadaian 
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176. 1. Produk dan Jasa Perum Pegadaian antara lain adalah penaksiran nilai barang 

2. Barang yang digadai harus ditaksir dahulu oleh juru taksir 
   
 
177. 1.  Barang-barang yang dapat digadaikan di Perum Pegadaian adalah emas dan per-mata 

2.  Sepeda motor juga merupakan salah satu barang yang dapat digadaikan 
   
 
178. 1.  Perum Pegadaian akan menolak barang-barang yang melebihi kapasitas tempat 

penyimpanan seperti buldozer dan jonder 
2.  Perum Pegadaian juga akan menolak barang-barang yang jumlahnya terlalu ba-nyak 

seperti segerobak mainan anak-anak 
   
 
179. 1.  Salah satu kriteria barang-barang yang tidak dapat digadaikan oleh masyarakat 

kepada Perum Pegadaian adalah barang cepat busuk 
2.  Barang yang cepat busuk memerlukan fasilitas tambahan dalam penyimpanan dan 

akan memerlukan biaya tambahan 
   
 
180. 1.   Barang kantong adalah pengelompokan jenis barang gadai oleh penaksir untuk je-nis 

emas 22 karat dan emas 24 karat 
2. Barang elektronik termasuk dalam jenis barang gudang 

   
 
181. 1.  Jika barang yang digadaikan telah jatuh tempo maka nasabah dapat membayar biaya 

sewa modal selanjutnya 
2.  Barang tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian jika tidak ada penyelesaian dari 

nasabah 
   
 
182. 1.  Nilai tunai hasil pelelangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap suatu 

barang gadai digunakan untuk melunasi pokok pinjaman 
2. Biaya lelang ditutupi oleh pendapatan dari hasil lelang 

     
 
183. 1.  Bila harga lelang suatu barang gadai lebih kecil dari jumlah pokok pinjaman + sewa 

modal + biaya lelang maka kerugian akan ditanggung oleh negara 
2. Selisih hasil lelang dengan potongan pokok, sewa modal dan biaya lelang dikembalikan 

kepada nasabah jika ternyata hasil lelang lebih besar 
   
 
184. 1. Satu-satunya perusahaan gadai di Indonesia saat ini adalah Perum Pegadaian 

2. Perum Pegadaian memonopoli jasa gadai di Indonesia secara tidak langsung 
   
 
 
Plilihlah jawaban 
A. Jika pernyataan benar, alasan benar dan berhubungan 
B. Jika pernyataan benar, alasan benar dan tidak berhubungan 
C. Jika salah satu benar 
D. Jika pernyataan dan alasan salah 
 
185. Lembaga keuangan non bank yang menyediakan jasa pemberian kredit uang dengan 

jaminan barang berharga adalah Perum Pegadaian 
 

Perum Pegadaian tidak menarik dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito 
   
 
186. Lembaga pegadaian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda 
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Lembaga gadai sudah ada di negeri Belanda sebelum Belanda datang ke Indonesia  
   
 
187. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas Perum Pegadaian mempunyai masa 

jabatan 5 tahun  
 

Anggota dewan direksi dan dewan pengawas Perum Pegadaian diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden RI sesuai dengan peraturan pemerintah no. 10/1990 

   
 
188. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya dapat 

juga berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan dan pihak lainnya 
 

Selain sumber tersebut, dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian dapat pula 
diperoleh dari penerbitan obligasi 

   
 
189. Modal sendiri yang diperoleh oleh Perum Pegadaian dapat diperoleh melalui penyertaan 

modal pemerintah  
 

Pemerintah adalah salah satu lembaga yang menanamkan dananya di Perum Pegadaian 
   
 
190. Dana yang diterima oleh Perum Pegadaian dapat digunakan untuk membayar gaji 

pegawai. 
 

Gaji pegawai termasuk biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Perum Pegadaian 
   
 
191. Produk dan Jasa Perum Pegadaian antara lain adalah penaksiran nilai barang 

 
Sebelum barang digadai harus ditaksir dahulu oleh juru taksir 

   
 
192. Barang-barang yang dapat digadaikan di Perum Pegadaian adalah emas dan permata 

 
Barang yang termasuk jenis barang kantong adalah barang yang bernilai ekonomis tinggi.  

   
 
193. Perum Pegadaian dapat menolak barang-barang yang melebihi kapasitas tempat 

penyimpanan seperti buldozer dan jonder untuk digadaikan 
 

Perum Pegadaian mempunyai kapasitas penyimpanan yang terbatas 
   

 
194. Salah satu kriteria barang-barang yang tidak dapat digadaikan oleh masyarakat kepada 

Perum Pegadaian adalah barang cepat busuk 
 

Barang yang cepat busuk memerlukan fasilitas tambahan dalam penyimpanan dan akan 
memerlukan biaya tambahan 

   
 
195. Jika barang yang digadaikan telah jatuh tempo maka nasabah dapat membayar biaya 

sewa modal selanjutnya 
 

Setelah membayar sewa modal (bunga) barang tersebut akan kembali disimpan oleh 
Perum Pegadaian  

   
 
196. Nilai tunai hasil pelelangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap suatu barang 

gadai digunakan untuk melunasi pokok pinjaman 
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Nasabah biasanya sudah tidak dapat melunasi pokok pinjaman jika setelah waktu jatuh 
tempo terlewati. 

   
 
197. Bila harga lelang suatu barang gadai lebih kecil dari jumlah pokok pinjaman + sewa modal 

+ biaya lelang maka kerugian akan ditanggung oleh negara 
 

Tidak ada seorangpun yang mau menanggung resiko kerugian bila harga lelang lebih 
rendah dari yang diharapkan 

   
 

198. Satu-satunya perusahaan gadai di Indonesia saat ini adalah Perum Pegadaian 
 

Belum ada perusahaan swasta yang mendirikan perusahaan Pegadaian  
   
 
199. Perum Pegadaian merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat 

kecil. 
 

Masyarakat kecil lebih menyukai prosedur yang mudah dan sederhana di dalam 
memperoleh modal kerja dari lembaga keuangan 

   
 
 
 
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar ( A, B, C, dan D ) 
 
200. Perusahaan leasing pertama di AS dengan modal US $20,000 dan menjadi perusahaan 

leasing terkemuka saat ini, pada awalnya perusahaan leasing tersebut bernama : 
A. The Bell Telephone Company C. US Leasing Company 
B. Us Leasing International InD. US Leasing Corporation 

    
 
201. Kegiatan usaha leasing di Indonesia Secara formal baru diperkenalkan pada tahun: 

A. 1974C. 1984 
B. 1975D. 1985 

    
 
202. Untuk mendukung perkembangan usaha leasing, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat 

Keputusan No. 650 / MK 15 / 1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur tentang : 
A. Perijinan usaha leasing 
B. Tata cara perijinan dan kegiatan usaha leasing 
C. Pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing 
D. Pajak pembelian dan bea materai usaha leasing 

   
 
203. Perusahaan leasing atau pihak yang memberi jasa pembiayaan disebut : 

A. VendorC. Lesse 
B.  Lessor D. Operating lease 

    
 

204. Perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal, 
disebut : 
A. VendorC. Lesse 
B. LessorD. Operating lease 

    
 

205. Dalam leasing, perusahaan / pihak yang mengadakan atau menyediakan barang disebut : 
A. ProdusenC. Agen 
B. SupplierD. Distributor 
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206. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 
berikut ini, kecuali : 
A. Captive lessor  C. Lease broker 
B. Direct finance leaseD. Indipendent leasing company 

 
 
207. Berikut ini adalah juga jenis transaksi leasing, kecuali : 

A. Leveraged leaseC. Indirect finance lease 
B. Syndicated leaseD. Vendor program 

 
 
208. Pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas suatu obyek leasing: 

A. Cross border leaseC. Vendor program 
B. Leveraged leaseD. Syndicated lease 

 
 
209.Transaksi leasing yang dilakukan diluar batas suatu negara yaitu negara dimana lessor 

berkedudukan berbeda dengan negara lessee, disebut : 
A. Leveraged leaseC. Cross border lease 
B. Syndicated leaseD. Vendor program 

 
 
210.Suatu jenis transaksi leasing yang memiliki resiko sangat tinggi bagi lessor adalah : 

A. Syndicated leaseC. Direct finance lease 
B. Finance leaseD. Cross border lease 

 
 
211. Suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer dimana perusahaan 

leasing memberikan atau fasilitas leasing kepada pembeli barang, yaitu : 
A. Leveraged leaseC. Syndicated lease 
B. Vendor programD. Cross border lease 

 
 
212.Apabila lessee membayar sejumlah sewa atas penggunaan barang modal tersebut secara 

berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan 
barang tersebut beserta bunganya, berarti yang dimaksud disini adalah bentuk leasing : 
A. Operating lease C. Direct finance lease 
B. Finance leaseD. Indirect finance lease 

 
213.Apabila lessor menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan atas berang-barang 

modal yang leasekan, ini terjadi pada jenis leasing : 
A. Operating lease C. Direct finance lease 
B. Finance leaseD. Indirect finance lease 

 
214.Sewa guna usaha dengan hak opsi disebut : 

A. Operating lease C. Direct finance lease 
B. Finance lease         D. Indirect finance lease 

 
 
215.Sewa guna usaha tanpa hak opsi disebut : 

A. Operating lease C. Direct lease 
B. Finance leaseD. Indirect lease 

 
 
216.Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah 

dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal  dan 
keuntungan lessor ini adalah kriteria dari : 

A. Operating lease C. Syndicated lease 
B. Finance leaseD. Cross border lease 
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217.Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga 
perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh 
lessor, ini adalah kriteria dari : 

A. Operating lease C. Syndicated lease 
B. Finance leaseD. Cross border lease 

 
 
218.Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan 
dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 
pembayarannya, adalah definisi dari : 

A. Sewa guna usahaC. Sewa-menyewa 
B. Sewa-BeliD. Jual-Beli 

 
 
219.Dalam perjanjian Sew – Beli, jenis barang yang disewa belikan adalah : 

A. Barang bergerakC. Barang bergerak dan tidak bergerak 
B. Barang tidak bergerakD. Barang modal 

 
 
220.Fleksibilitas leasing sebagai sumber pembiayaan antara lain sebagai berikut, kecuali : 

A. Skipped payment leaseC. Step lease 
B. Leveraged leaseD. Upgrade lease 

 
 
221.Suatu kontrak leasing yang memungkinkan pihak lessee melakukan pembayaran baik 

dalam rangka untuk meningkatkan maupun menurunkan jangka waktu leasing guna 
mengatasi keterbatasan arus kas lessee : 

A. Master leaseC. Upgrade lease 
B. Swap leaseD. Step lease 

 
 
222.Suatu kontrak leasing yang menghendaki pihak lessee untuk melakukan pembayaran 

selama periode atau bulan-bulan tertentu setiap tahunnya, disebut : 
A. Master leaseC. Skipped payment lease 
B. Swap leaseD. Step lease 

 
 
223.Leasing dengan cara ini memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi lessee yang 

memungkinkan meminta tambahan barang leasing guna meningkatkan kapasitas / efisiensi, 
disebut : 

A. Upgrade leaseC. Swap lease 
B. Master leaseD. Step lease 

 
 
224.Suatu cara leasing dimana lessor memberikan lease line credit yang memungkinkan lessee 

untuk menambah barang atau peralatan untuk dilease, dengan persyaratan yang sama 
dengan sebelumnya tanpa perlu perjanjian kontrak leasing baru, disebut : 

A. Upgrade leaseC. Swap lease 
B. Master leaseD. Step lease 

 
 
225.Alasan ekonomis bagi lessee dengan memilih leasing sebagai sumber pembiayaan adalah 

sebagai berikut, adalah : 
A. Jangka waktu pembayaran yang lebih lama 
B. Biaya lebih murah  
C. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan 
D. Persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel 

 
 
226.Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan dibandingkan sumber-sumber pembiayaan 

lainnya antara lain sebagai berikut, kecuali : 
A. Pembiayaan penuhC. Proteksi inflasi 
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B. Off balance sheetD. Prosesnya cepat 
 
 
227.Klasifikasi leasing dilihat dari sisi akuntansinya, maka bagi lessee leasing dapat 

digolongkan kedalam : 
A. Financial lease 
B. Operating lease dan Capital lease 
C. Direct financial lease dan Financial lease            
D. Tidak ada jawaban yang benar 

 
 
228.Berdasarkan klasifikasi leasing dilihat dari sisi akuntansi, maka bagi pihak lessor, leasing 

dapat digolongkan dalam bentuk berikut, kecuali : 
A. Operating lease C. Direct financing lease 
B. Capital leaseD. Sales type lease 

 
 
229.Apabila dalam suatu perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi 

lessor, maka perjanjian leasing yang dimaksud adalah : 
A. Finance leaseC. Operating lease 
B. Capital leaseD. Leveraged lease 

 
 
230.Menurut ketentuan Menteri Keuangan RI masa sewa guna usaha untuk barang modal 

golongan II dan III ditetapkan sekurang-kurangnya : 
A. 2 TahunC. 4 Tahun 
B. 3 TahunD. 7 Tahun 

 
 
231.Apabila lessee pada akhir masa kontrak harus mengembalikan obyek lease pada lessor 

maka kontrak leasing yang dimaksud disini adalah : 
A. Finance leaseC. Operating lease 
B. Capital leaseD. Leveraged lease 

 
 
232.Jangka suatu kontrak perjanjian leasing mensyaratkan bahwa pada masa akhir kontrak 

terjadi pengalihan hak kepemilikan atas barang tersebut, kepada lessee maka berdasarkan 
FASB kontrak leasing yang dimaksud adalah : 

A. Finance leaseC. Operating lease 
B. Capital leaseD. Leveraged lease 

 
 
233.Berikut ini adalah beberapa aspek klien yang dinilai anjak piutang, kecuali : 

A. Tingkat resiko kredit macet perusahaan klien 
B. Prosedur dan system penggajian perusahaan klien 
C. Prospek bisnis perusahaan klien 
D. Karakteristik, profil customer dan pola pembelianya. 

 
 
234.Apabila pembayaran sewa leasing dilakukan dibelakang : 

A. Payment In AdvancesC. Lease payment 
B. Payment In ArrearsD. Jawaban salah semua 

 
 
235.Besarnya pembayaran sewa leasing untuk setiap periode diantaranya ditentukan oleh, 

kecuali : 
A. Jangka waktuC. Nilai sisa 
B. Tingkat bungaD. Tingkat inflasi 

 
 
236.Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna 

usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh 
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lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala ini adalah 
pengertian dari : 

A. Anjak piutangC. Modal ventura 
B. Pembiayaan konsumenD. Leasing 

 
 
237.Jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha : 

A. Lease payment C. Acquisition cost 
B. Lease ReceivableD. Residual value 

 
 
238.Harga beli barang modal yang di lease ditambah dengan biaya langsung : 

A. Lease payment C. Acquisition cost 
B. Lease ReceivableD. Residual value 

 
 
239.Jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh 

lessor :          
A. Nilai pembiayaan C. Imbalan jasa sewa guna usaha 
B. Angsuran pokok pembayaranD. Nilai sisa 

 
 
240.Bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas 

nilai pembiayaan : 
A. Nilai pembiayaan C. Imbalan jasa sewa guna usaha 
B. Angsuran pokok pembayaranD. Nilai sisa 

 
 
241.Bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa 

guna usaha bagian lessor : 
A. Nilai pembiayaan C. Imbalan jasa sewa guna usaha 
B. Angsuran pokok pembayaranD. Nilai sisa 

 
 
242.Nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor 

dengan lessee pada masa sewa guna usaha yang besarnya biasanya 10% dari harga 
pembelian : 

A. Nilai pembiayaan C. Imbalan jasa sewa guna usaha 
B. Angsuran pokok pembayaranD. Nilai sisa 

 
 
243.Jangka waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa 

guna usaha oleh lessee sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir : 
A. Masa sewa guna usaha pertamaC. Masa sewa guna usaha 
B. Masa sewa guna usaha keduaD. Jawaban salah semua 

 
 
244.Hak lessee untuk membeli barang modal yang dilease atau memperpanjang jangka waktu 

perjanjian sewa guna usaha : 
A. Opsi. Opsional 
B. OptionD. Hak lessee 

 
245.Jumlah uang yang diterima lessor dari lessee pada permulaan sewa guna usaha sebagai 

jaminan untuk kelancaran pembayaran sewa guna usaha : 
A. Residual value C. Lease term 
B. Security deposit D. Net investment 

 
 
246.Usaha anjak piutang dimulai di wilayah : 

A. Eroa                                                 C. Amerika Utara 
B. Amerika Selatan                              D. Amerika Latin 

 
 



Page 27 of 58 

247.Apabila dalam suatu kontrak perjanjian leasing, lessor menanggung segala resiko 
ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut, maka perjanjian leasing yang 
dimaksud ++6 adalah : 

A. Finance leaseC. Capital lease 
B. Captive lessor D. Operating lease 

 
 
248.Menurut ketentuan Menteri Keuangan masa sewa guna usaha untuk barang modal 

golongan I ditetapkan sekurang-kurangnya : 
A. 1 TahunC. 3 Tahun 
B. 2 TahunD. 1,5 Tahun 

 
 
249.Dalam perjanjian leasing jenis ini, lessee biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak 

leasing sewaktu-waktu atau disebut cancellable. Perjanjian leasing yang dimaksud adalah: 
A. Finance leaseC. Capital lessor 
B. Captive lessor D. Operating lease 

 
 
250.Perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli 

barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasekan, ini adalah jenis perusahaan 
leasing : 

A. Lease brokerC. Captive lessor 
B. Independent leasingD. Dependent leasing 

 
 
251.Jika produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan 

adalah barang-barang milik mereka sendiri dengan tujuan utama untuk dapat meningkatkan 
penjualan, maka ini adalah jenis perusahaan leasing yang disebut : 

A. Lease brokerC. Captive lessor 
B. Indipendent leasingD. Capital lease 

 
 
252.Perusahaan jenis ini kerjanya hanya mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh 

barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Perusahaan tersebut adalah : 
A. Lease brokerC. Captive lessor 
B. Independent leasingD. Capital lease 

 
 
253.True lease adalah istilah lain dari : 

A. Sales and Lease BackC. Direct finance lease 
B. Capital leaseD. Indirect finance lease 

 
 
254.Apabila pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak 

sewa guna usaha atas barang tersebut, antara lessee dengan lessor, disebut : 
A. Sales and Lease BackC. Direct finance lease 
B. Capital leaseD. Indirect finance lease 

 
 
255.Diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai 

berikut, kecuali : 
A. LessorC. Lessee 
B. SupplierD. Lease broker 

 
 
256.Suatu transaksi finance leasing dimana pihak lessor membeli barang modal atas 

permintaan lessee dan sekaligus menyewagunakan barang tersebut kepada lessee, 
disebut: 

A. Sales and Lease BackC. Direct finance lease 
B. Capital leaseD. Indirect finance lease 
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257.Kegiatan sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi 
untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati : 

A. Finance leaseC. Direct finance lease 
B. Operating lease D. Capital lease 

 
 
258.Kegiatan sewa guna usaha di mana lessee tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek 

sewa guna usaha : 
A. Finance leaseC. Direct finance lease 
B. Operating lease D. Capital lease 

 
 
259.Leveraged lease adalah merupakan salah satu teknik pembiayaan dalam finance lease 

yang selain melibatkan kreditur jangka panjang, juga termasuk : 
A. Cross border leaseC. Direct finance lease 
B. Vendor programD. Indirect finance lease 

 
 
260.Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan jumlah modal di setor atau simpanan pokok dan 

simpanan wajib bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan 
anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen ditetapkan untuk perusahaan 
swasta nasional sebesar : 

A. Rp 4 MilyarC. Rp 6 Milyar 
B. Rp 2 MilyarD. Rp 8 Milyar 

 
 
261.Suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka 

waktu tertentu, adalah pengertian leasing/ sewa guna usaha menurut : 
A. The Accountung Standards Commitfee of European Countries (ASCEC) 
B. The International Accounting Standards (IAS – 17) 
C. Financial Accounting Standards Board (FASB – 13) 
D. The Equipment Leasing Association (ELA – UK) 

 
 
262.Suatu perjanjian dimana lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan  oleh lessee 

dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu, adalah definisi 
leasing menurut : 

A. IAS – 17C. ELA – UK 
B. FASB – 13D. ASCEC 

 
 
263.Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan 

suatu jenis barang (asset) tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessee, 
adalah definisi sewa guna usaha menurut : 

A. IAS – 17C. ELA – UK 
B. FASB – 13D. ASCEC 

 
 
264.Ketentuan tata cara perijinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia, diatur dalam surat 

Keputusan Menteri Keuangan : 
A. No. 122 / MK / IV / 2 /1974C. No. 650 / MK / 5 / 1974 
B. No. 649 / MK / IV / 5 / 1974D. No. 1251 / KMK 013 / 1988 

 
 
265.Ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing, diatur 

melalui surat  Keputusan Menteri Keuangan : 
A. No. 122 / Mk / IV / 2 / 1974C. No. 650 / MK / 5 / 1974 
B. No. 649 / MK / IV / 5 / 1974D. No. 1251 / KMK 013 / 1988 

 
 
266.Istilah lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara 
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langsung dari masyarakat, pertamakali diperkenalkan melalui Surat Keputusan Menteri 
Keuangan : 

A. No. 122 / MK / IV / 2 / 1974C. No. 650 / MK / 5 / 1974 
B. No. 649 / MK / IV / 5 / 1974D. No. 1251 / KMK 013 / 1988 

 
 
267.Fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang dalam penagihan atau 

pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditur (kliennya) dapat dilihat dari sisi berikut ini, 
kecuali : 

A. Berdasarkan pembayaranC. Berdasarkan tanggung jawab 
B. Berdasarkan pelangganD. Berdasarkan pemberitahuan 

 
 
268.Apabila jasa yang diberikan terhadap kreditur hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan 

pemberitahuan jatuh tempo pada debitur 2 disebut :     
A. Resource factoringC. Undisclosed factoring 
B. Maturity factoringD. Bulk factoring 

 
 
269.Apabila semua resiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi 

tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung kreditur, disebut : 
A. Advanced paymentC. With resource 
B. Without resourceD. Invoice discoumting 

 
 
270.Diantara ciri-ciri / karakter modal ventura adalah sebagai berikut, kecuali : 

A. Keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain dan dividen 
B. Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung 
C. Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka pendek 
D. Bisnis yang dimasuki mempunyai resiko yang tinggi 

 
 
271.Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau 

pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari 
transaksi perdagangan dalam atau luar negeri : 

A. LeasingC. Consumer finance 
B. Ventura capitalD. Factoring 

 
 
272.Salah satu tujuan dari lembaga pembiayaan ini adalah untuk pengembangan suatu proyek 

tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan 
keuntungan semata, akan tetapi lebih berseifat pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga 
pembiayaan tersebut adalah : 

A. Ventura capitalC. Consumer finance 
B. LeasingD. Factoring 

 
 
273.Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam 

suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan, ini adalah pengertian : 
A. Ventura capitalC. Consumer finance 
B. LeasingD. Factoring 

 
 
274.Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari dana yang 

dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas, adalah jenis reksadana : 
A. Reksadana sahamC. Reksadana campuran 
B. Reksadana pendapatan tetapD. Reksadana pasar piutang 

 
 
275.Jenis pembiayaan yang dilakukan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan 

oleh perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah jenis pembiayaan : 
A. Bagi hasilC. Semi equity financial 
B. Mendirikan perusahaan baruD. Equity financing 
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276.Sumber dana modal ventura dapat berasal dari dalam dan dari luar perusahaan yang 

bukan termasuk sumber dari dalam perusahaan adalah : 
A. Investor 
B. Laba yang ditahan 
C. Setoran modal dari para pemegang saham 
D. Cadangan laba yang belum terpakai 

 
 
277.Kebijaksanaan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor sehingga barang-

barang kita diluar negeri menjadi lebih kompetitif disebut : 
A. DepresiasiC. Deflasi 
B. ApresiasiD. Devaluasi 

 
 
278.Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan kedalam suatu 

perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, ini adalah 
definisi : 

A. Anjak piutangC. Modal ventura 
B. LeasingD. Reksadana 

 
 
279.Perusahaan yang dibiayai oleh modal ventura disebut perusahaan pasangan usaha atau 

sebagai : 
A. Investee companyC. Venture capitalist 
B. Investment companyD. Finance companies 

 
 
280.Berbeda dengan bank, usaha modal ventura memberikan pembiayaan ke dalam 

perusahaan yang dibiayainya dengan cara melakukan penyertaan modal secara : 
A. KreditC. Tidak langsung 
B. LangsungD. Berjangka 

 
 
281.Obligasi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan saham biasa perusahaan yang 

dibiayai, disebut : 
A. Fixed rate bondC. Perpetual bond 
B. Floating rate bondD. Convertible bond 

 
 
282.Umumnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan jenis ini disertai 

dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayainya. Dalam 
hal ini maka perusahaan pembiayaan yang dimaksud adalah : 

A. Anjak piutangC. Modal ventura 
B. LeasingD. Pembiayaan konsumen 

 
 
283.Apabila jangka waktu pembiayaan bersifat sementara dan akan ditarik kembali setelah 

usaha yang dibiayainya tersebut telah berjalan lancer, berarti perusahaan pembiayaan yang 
dimaksud adalah : 

A. Anjak piutangC. Modal ventura 
B. LeasingD. Pembiayaan konsumen 

 
 
284.Bisnis yang dimasuki atau usaha yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan ini biasanya 

memiliki tingkat resiko yang tinggi. Ini adalah salah satu cirri dari perusahaan pembiayaan: 
A. LeasingC. Anjak piutang 
B. Modal venturaD. Pembiayaan konsumen 

 
 
285.Dari yang berikut ini, mana yang termasuk modal ventura ? 

A. Kredit yang diberikan oleh bank kepada sektor usaha 
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B. Saham dan obligasi yang dibeli melalui bursa efek 
C. Investasi bidang real estate 
D. Dana yang diinvestasikan kedalam suatu perusahaan baru 

 
 
286.Salah satu ciri khusus dari investasi modal ventura adalah : 

A. Bersifat jangka pendekC. Tingkat resiko tinggi 
B. Tingkat bunga rendahD. Capital gain tinggi 

 
 
287.Perusahaan pasangan usaha akan melakukan kegiatan penelitian dan riset untuk 

mengukur viability  suatu ide atau konsep yang nantinya akan menjadi suatu proyek atau 
obyek pembiayaan, pada tahap : 

A. Second – round financingC. First round financing 
B. Seed financingD. Start – up financing 

 
 
288.Pada tahap ini seluruh usaha dan kemampuan dikerahkan untuk mesukseskan peluncuran 

komersil prototype produk. Tahap apakah yang dimaksud: 
A. Second – round financingC. First round financing 
B. Seed financingD. Start – up financing 

 
 
289.Pada salah satu tahap dalam tahap pengembangan ini,  produk telah dapat dipasarkan 

namun belum memperoleh keuntungan. Tahap apakah itu ? 
A. Second – round financingC. First round financing 
B. Seed financingD. Start – up financing 

 
 
290.Tahap pengembangan pada modal ventura lebih lanjut dapat dibedakan diantaranya dalam 

beberapa tahap pembiayaan berikut ini, kecuali : 
A. First round financingC. Start up financing 
B. Third round financing D. Seed financing 

 
 
291.Karakteristik investasi modal ventura meliputi berikut ini, kecuali: 

A. Long term perspectiveC. Active investment 
B. Equity investmentD. High disk 

 
 
292.Beberapa kebijaksanaan yang diambil beberapa negara untuk mengembangkan usaha 

modal ventura antara lain melalui langkah-langkah berikut ini, kecuali : 
A. Pemberian insentif pajak atas penghasilan yang diperoleh modal ventura 
B. Pendirian perusahaan modal ventura oleh pemerintah 
C. Menekan tingkat inflasi 
D. Penyediaan fasilitas pendidikan / pelatihan dalam bidang modal ventura 

 
 
293.Dalam anjak piutang, perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang, disebut 

: 
A. ClientC. Customer 
B. Suppl8ierD. Factor 

 
 
294.Penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan 

sepengetahuan pihak debitur atau customer, disebut : 
A. DisclosedC. With resource 
B. UndisclosedD. Without resource 

 
 
295.Apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka resiko kredit 

tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan 
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tanggung jawab penagihannya, berarti fasilitas yang diberikan perusahaan anjak piutang 
bersifat : 

A. Resource factoringC. Undisclosed 
B. Maturity factoringD. With resource 

 
 
296.Apabila perusahaan anjak piutang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang baik 

dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan, termasuk fasilitas untuk 
menanggung resiko terhadap kredit yang macet, disebut : 

A. Resource factoringC. Bulk factoring 
B. Full service factoringD. Maturity factoring 

 
 
297.Apabila pemberian fasilitas jasa hanyalah untuk yang berbentuk pembiayaan, anjak 

piutang, disebut : 
A. Invoice discountingC. Undisclosed factoring 
B. Advanced paymentD. Maturity factoring 

 
 
298.Dalam fasilitas ini perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan 

pelunasan piutang sampai dengan prosentase tertentu dari jumlah factor yang telah 
disetujui. Fasilitas yang dimaksud adalah : 

A. Bulk factoringC. Undisclosed factoring 
B. Invoice discountingD. Advanced payment 

 
 
299.Berikut ini adalah produk jasa-jasa non pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan 

anjak piutang, kecuali : 
A. Investasi kredit 
B. Sales ledger administration / sales accounting  
C. Administrasi penjualan 
D. Perlindungan terhadap resiko kredit 

 
 
300.Bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang jenis ini meliputi hamper 

semua jasa-jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap resiko tidak dibayarnya tagihan. Ini 
adalah anjak piutang jenis : 

A. Full service factoringC. Maturity factoring 
B. Resource factoringD. Bulk factoring 

 
 
301.Perusahaan modal ventura yang dalam memenuhi kebutuhan dananya meminjam sejumlah 

besar uang baik dari pemerintah maupun dari sumber-sumber swasta lainnya adalah : 
A. Equity venture capital companies C. Public company 
B. Semi wquity venture capital companiesD. Leverage venture capital 

 
 
302.Ada bermacam-macam jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Analisis 

kelayakan kredit serta melakukan administrasi kredit termasuk dalam : 
A. Jasa pembiayaanC. Jasa penagihan 
B. Jasa non pembiayaanD. jasa penjualan 

 
 
303.Memperlancar kegiatan usaha adalah merupakan salah satu keuntungan anjak piutang 

bagi : 
A. Kreditur (Klien)C. Debitur 
B. Perusahaan anjak piutangD. Nasabah 

 
 
304.Modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang 

mengandung resiko dimana penyedia dana terutama mengharapkan capital gain disamping 
pendapatan bunga atas dividen. Ini adalah definisi modal ventura menurut : 

A. Clinton RichardsonC. Robert white 
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B. Tony LorenzD. Thomson 
 
 
305.Kegiatannya lebih banyak dilakukan dalam usaha pembentukan usaha baru atau 

pengembangan suatu usaha. Ini adalah salah satu cirri atau karakteristik dari : 
A. Modal venturaC. Leasing 
B. Anjak piutangD. Pembiayaan konsumen  

 
306.Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan 

dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan 
pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah definisi modal ventura menurut : 

A. Keppres No.70 Tahun 1978C. Keppres No. 60 Tahun 1988 
B. Keppres No. 50 Tahun 1978D. Keppres No. 61 Tahun 1988 

 
 
307.Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa penghasilan modal ventura yang diterima atau 

diperoleh dari perusahaan pasangan usaha misalnya dividend an atau capital gain yang 
memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Undang-
undang yang dimaksud adalah : 

A. UU No. 5 Tahun 1990C. UU No. 7 Tahun 1991 
B. UU No. 9 Tahun 1991D. UU No. 10 Tahun 1988 

 
 
308.Sektor usaha yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagaimana diatur dalam 

peraturan pemerintah No. 62 Tahun 1992 antara lain meliputi berikut ini, kecuali : 
A. Usaha berskala kecil menengah 
B. Industri tekstil dan otomatif 
C. Jasa-jasa angkutan darat, laut dan udara 
D. Industri-industri yang bertujuan ekspor 

 
 
309.Asal mula Bank Dunia adalah dari : 

A. International Monetary Fund 
B. International Bank For Recontruction and Development 
C. International Finance Corporation 
D. International Development Association 

 
 
310.Dalam proses modal ventura terdapat beberapa komponen sebagai kunci keberhasilan 

suatu usaha modal ventura sebagai berikut, kecuali : 
A. Penyertaan dalam bentuk jangka panjang 
B. Komitmen terhadap perlunya pool of funds 
C. Divestasi yang berhasil 
D. Investasi modal ventura dalam usaha yang berkembang 

 
 
311.Penarikan kembali investasi modal ventura (divestasi) dapat dilakukan / digunakan salah 

satu dari beberapa cara berikut ini, kecuali : 
A. Penawaran umum melalui pasar uang 
B. Akuisisi oleh perusahaan lain 
C. Melikuidasi perusahaan 
D. Menjual perusahaan kepada investor baru 

 
 
312.Dari segi pandangan hukum, kegiatan leasing memiliki cirri-ciri berikut ini, kecuali : 

A.  Perjanjian antara lessor dengan lessee 
B. Berdasarkan perjanjian leasing, lessee mengalihkan hak penggunaan barang kepada      

lessor 
C.  Lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang asset 
D.  Lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode 
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313.Dari beberapa definisi leasing yang ada pada prinsipnya mengandung pengertian yang 
sama, yaitu diantaranya memiliki cirri-ciri berikut, kecuali : 

A. Pembiayaan perusahaan 
B. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama 
C. Bersifat jangka panjang 
D. Penyediaan barang modal 

 
 
314.Berdasarkan ketentuan modal leasing (minimum modal disetor) sesuai Menteri Keuangan 

No. 1251 / KMK 013 / 1988 Tanggal 20 Desember 1988 adalah sebagai berikut, kecuali: 
A. Koperasi sebesar Rp 3 Milyar 
B. Perusahaan swasta nasional sebesar Rp 3 Milyar 
C. Perusahaan asing sebesar Rp 5 Milyar 
D. Perusahaan patungan Indonesia – Asing sebesar Rp 10 Milyar 

 
 
315.Bentuk-bentuk transaksi finance lease diantaranya berikut ini, kecuali : 

A. Indirect finance leaseC. Leveraged lease 
B. Syndicates leaseD. Sale and lease back 

 
 
316.Berikut ini adalah manfaat yang diberikan oleh anjak piutang dalam meningkatkan bina 

usaha, kecuali : 
A.Akan menurunkan biaya produksi perusahaan 
B.Dapat memberikan pembayaran di muka 
C.Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba 
D.Akan memperlambat proses ekonomi 

 
 
317.Yang dimaksud kegiatan anjak piutang adalah, kecuali : 

A. Menata usah penjualan kredit 
B. Penagihan piutang peruasahaan klien 
C. Pembelian dan atau pengalihan jangka panjang  
D. Pembelian dan pengalihan jangka pendek 

 
 
318.Berikut ini adalah yang tidak terlibat dalam kegiatan anjak piutang : 

A. FactorC. Customer 
B. SupplierD. Distributor 

 
 
319.Usaha anjak piutang dimulai di wilayah : 

A.EropaC. Amerika Utara 
B.Amerika SelatanD. Amerika Latin 

 
 
320.Pengenalan usaha anjak piutang dimaksudkan untuk memperoleh sumber-sumber 

pembiayaan alternative di luar sector perbankkan yaitu, kecuali : 
A. Sewa guna usahaC. Pembiayaan konsumen 
B. Modal venturaD. Modal kerja 

 
 
Petunjuk 
Pilihlah jawaban : 

A. Jika Jawaban 1, 2 dan 3 Benar 
B. Jika Jawaban  1 dan 3 Benar 
C. Jika Jawaban 2 dan 4 Benar 
D. Jika Jawaban 4 Benar 

 
321.Dalam leasing, besarnya pembayaran sewa setiap periodenya diantaranya dipengaruhi 

oleh faktor : 
1. Nilai sisa3. Tingkat bunga 
2. Tingkat inflasi4. Tingkat pendapatan 
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322.Dilihat dari cara pendanaannya, perusahaan modal ventura dapat digolongkan kedalam : 

1. Leverage Venture capital3. Equity venture capital 
2. Investee company4. Fund company 

 
 
323.Tahap-tahap pembiayaan modal ventura dapat dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Tahap akuisisi 3. Tahap pengembangan 
2. Tahap ekspansi4. Tahap pertumbuhan 

 
 
324.Tahap pengembangan pada modal ventura lebih lanjut / dapat dibedakan dalam beberapa 

tahap pembiayaan sebagai berikut : 
1. Seed financing 3. First round financing 
2. Start – up financing4. Finish financing 

 
 
325.Perusahaan pasangan usaha akan melakukan kegiatan penelitian dalam riset untuk 

mengukur viability s7uatu ide atau konsep yang nantinya akan menjadi suatu proyek atau 
obyek pembiayaan, pada tahap : 

1. First round financing3. Second round financing 
2. Start – up financing4. Seed financing 

 
 
326.pada tahap ekspansi, pembiayaan modal ventura dapat diberikan dalam bentuk sebagai 

berikut : 
1. First round financing3. Second round financing 
2. Third round financing4. Bridge financing 

 
 
327.Investasi modal ventura memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Long term perspective3. Active investment 
2. Equity / quasi – equity instrument4. High risk 

 
 
328.Berdasarkan tanggung jawab maka jenis anjak piutang digolongkan menjadi : 

1. Disclosed3. Undisclosed 
2. Without resource 4. With resource 

 
 
329.Berdasarkan pemberitahuan, jenis anjak piutang menjadi : 

1. Disclosed3. Undiclosed 
2. With recourse4 without recourse 

 
 
330.Berikut ini adalah jenis perusahaan anjak piutang berdasarkan pelanggan : 

1. Resource  Factoring 3. Maturity Factoring 
2. Bulk Factoring  4.International Factoring 

 
 
331.Dilihat dari kegiatan usahanya, maka jasa anjak piutang mencakup : 

1 Jasa pembiayaan3. Jasa non pembiayaan 
   2. Jasa pembayaran4. Jasa jpenagihan 

 
 

332.Berikut ini adalah termasuk modal jasa-jasa non pembiayaan yang ditawarkan oleh 
perusahaan anjak piutang : 

1. Investigasi kredit                 
2. Sales ledger administration/sales accounting 
3. Perlindungan terhadap resiko kredit  

 4. Administrasi penjualan 
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333.Dalam melakukan fungsinya sebagai kredit departemen bagi klien, perudahaan anjak 

piutang akan menyampaikan laporan kepada kliennya yang menyangkut antara lain: 
1.Statemen of account kepada nasabah 
2.Credit standing para nasabah (customer) 
3.Posisi piutang klien termasuk tanggal jatuh temponya 
4. Laporan rugi – laba 

 
 

334.biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang meliputi : 
1.Biaya tranportasi 
2.Jasa penagihan (service charge) 
3.Biaya penjualan 
4.Biaya bunga 

 
 

335.Manfaat anjak piutang natara lain : 
1. Membantu administrasi penjualan dan penagihan 
2. Membantu beban resiko 
3. Membantu memperlancar modal kerja 
4. Membantu memasarkan barang  

 
 

336.Jenis anjak piutang berdasarkan wilayah adalah : 
1. International factoring 
2. Regional factoring 
3. Domestic factoring 
4. Local factoring 

 
 

337.Di antara manfaat pembiayaan modal ventura adalah : 
1. Meningkatkan penjualan 
2. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk 
3. Meningkatkan efisiensi produksi 
4. Menigkatkan bangkabilitas 

 
 

338.Mekanisme modal ventura dapat dibedakan dalam bentuk pendekatan : 
1. Single – tier approach 
2. Double – tier approach 
3. Two – tier approach 
4. Three – tier approach 

 
 

339.Sektor-sektor usaha yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui modal ventura 
sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah no. 62 tahun 1992 antara lain meliputi 
berikut ini : 

1. Usaha berskala kecil-menengah 
2 Jasa-jasa angkutan darat, laut dan udara 
3. Industri-industri yang bertujuan ekspor  
4. Industri tekstil dan otomotif 

 
 

340.Dilihat dari ruang lingkup operasi, maka kegiatan transaksi anjak piutang dapat dibedakan 
dalam bentuk : 

1. Maturity factoring 
2. Domestic factoring 
3. Recourse faktoring 
4. International factoring 

 
 

341.Manfaat anjak piutang international bagi importir adalah : 
1. Fasilitas kredit dari bank 
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2. Export on open account 
3. Penghematan biaya 
4. Penagiahan di luar negeri yang leibh baik 

 
 

342.Manfaat injak piutang international bagi exporter yang tidak disediakan oleh anjak piutang 
domestik adalah : 

1. Fasilitas kredit dari bank 
2. Export on open account 
3. Penghematan biaya 
4. Penagihan di luar negeri yang lebih baik 

 
 
343.Piutang yang dikecualikan untuk dijadikan sebagai obyek anjak piutang adalah : 

1. Penjualan produk di mana di dalamnya ada kewajiban atau perjanjian after sales 
service di pihak klien 

2. Penjualan kepada perusahaan afiliasi  
3. Penjualan musiman 
4. Penjualan kepada inportir di dluar negeri  

 
 

344.Dalam proses modal ventura terdapat beberapa komponen sebagai kunci keberhasilan 
suatu usaha modal ventura, yaitu : 

1. Divestasi yang berhasil 
2. Komitmen terhadap perlunya pool of funds 
3. Investasi modal ventura dalam usaha yang berkembang 
4 Penyertaan dalam bentuk kredit jangka panjang 

 
 

345.Penarikan kembali investasi modal ventura (divestasi) dapat digunakan cara berikut : 
1. Akuisisi oleh perusahaan lain  
2. Melikuidasi perusahaan  
3. Menjual perusahaan kepada investor baru  
4. Penawaran umum melalui pasar uang  

 
 
Petunjuk : 
Pilihlah Jawaban : 
A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar 
B. Jika pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah 
C. Jika pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar 
D. Jika pernyataan 1 dan 2 salah 
 
346.Pernyataan : 

1)Anjak piutang adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang 
digunakan     untuk suatu jangka waktu tertentu. 

2)Penggunaan jasa anjak piutang akan dapat menurunkan biaya produksi perusahaan. 
 
 
347.Pernyataan : 

1)Dalam kegiatan anjak piutang terdapat tiga pelaku utama yaitu : 
faktor, supplier, dan nasabah (customer). 

2)Faktor adalah perusahaan / pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. 
 
 
348.Pernyataan : 

1)Penggunaan jasa anjak piutang sangat membantu bagi perusahaan yang sedang    
melakukan ekspansi pemasaran. 

2)Berkat jasa perusahaan anjak piutang maka perusahaan klien dapat memperoleh    
pembiayaan setiap pakai yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang. 

 
 
349.Pernyataan : 
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1)Fasilitas disclosed adalah penjualan atau penyerahan piutang kepada perusahaan 
anjak     piutang dengan tanpa sepengetahuan pihak debitur atau customer. 

2)Dalam fasilitas disclosed, pada saat utang tersebut jatuh tempo perusahaan anjak 
piutang memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan. 

 
 
350.Pernyataan :  

1)Dalam mekanisme anjak piutang dengan cara with resource, resiko kredit akan   
ditanggung oleh perusahaan klien / supplier. 

2)Dalam mekanisme anjak piutang dengan cara without resource resiko kredit akan        
ditanggung oleh perusahaan anjak piutang. 

 
 
351.Pernyataan : 

1)Dilihat dari kegiatan usahanya, jasa anjak piutang dapat dibedakan 2 jenis yaitu jasa      
pembiayaan dan jasa non pembiayaan. 

2)Investigasi kredit adalah salah satu jasa pembiayaan. 
 
    
352.Pernyataan : 

1)Jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang pada prinsipnya       
merupakan fungsi “credit department” bagi perusahaan klien. 

2)Dalam melakukan fungsinya sebagai “credit department bagi klien, perusahaan anjak      
piutang menyampaikan laporan diantaranya tentang credit standing para nasabah 
kepada kliennya. 

 
 
353.Pernyataan : 

1)Contoh jasa non pembiayaan yang diberikan perusahaan anjak piutang adalah      
pengawasan kredit dan penagihannya. 

2)Sedangkan perbandingan terhadap resiko kredit adalah merupakan jasa pembiayaan 
yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. 

 
 
354.Pernyataan : 

1)Biaya-biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang antara lain terdiri dari      
service charge / fee dan discount charge. 

2)Discount charge / biaya bunga secara langsung berhubungan dengan pembayaran      
dimuka yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang kepada klien. 

 
    
355.Pernyataan : 

1)Salah satu manfaat yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang adalah 
meningkatkan     kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan 
perputaran tenaga kerja. 

2)Penggunaan jasa anjak piutang juga sangat membantu bagi perusahaan baru yang       
berkembang pesat. 

 
 
356.Pernyataan : 

1)Service charge / fee berkaitan dengan fungsi perusahaan factoring dalam melakukan       
pembukuan penjualan tetrhadap transaksi penjualan oleh klien. 

2)Besarnya service charge anjak piutang untuk jasa non pembiayaan untuk anjak 
piutang     domestic berkisar antara 10 % - 15 % dari jumlah tagihan. 

 
    
357.Pernyataan : 

1)Memperbaiki sistem penagihan adalah salah satu manfaat anjak piutang. 
2)Bukan termasuk manfaat anjak piutang yait7u meningkatkan kepercayaan pihak klien. 

 
    
358.Pernyataan : 
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1)Recource factoring adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh perusahaan anjak      
piutang meliputi semua jenis jasa anjak piutang baik jasa pembiayaan maupun jasa 
non     pembiayaan. 

2)Dalam recource factoring, resiko kredit tetap ada pada klien. 
 
 
359.Pernyataan : 

1)Dalam maturity factoring, pembiayaan tidak diperlukan. 
2)Dalam maturity factoring yang dibutuhkan oleh klien adalah jaminan perlindungan      

kredit. 
 
    
360.Pernyataan : 

1)Anjak piutang International disebut juga eksport – import factoring. 
2)Manfaat yang dapat diperoleh pihak eksportir dan yang disediakan oleh anjak piutang     

domestic adalah eksportir open account. 
 
    
361.Pernyataan : 

1)Penagihan diluar negeri yang lebih baik adalah merupakan manfaat yang dapat 
diperoleh     pihak eksportir tapi tidak disediakan oleh anjak piutang domestik. 

2)Manfaat bagi importer yang dapat diperoleh dari anjak piutang International 
diantaranya     adalah fasilitas kredit dari bank. 

 
    
362.Pernyataan : 

1)Biaya anjak piutang International meliputi Service fee dan Interest charge. 
2)Service fee dihitung sebagai suatu persentase dari nilai kotor  yang dianjak piutang. 

 
 
363.Pernyataan : 

1)Interest charge kadang disebut juga discount charge (biaya bunga). 
2)Tingkat bunga disini dikaitkan berdasarkan prime rate plus basis. 

 
    
364.Pernyataan : 

1)Kredit bank melibatkan praktek-praktek dalam perkreditan umum termasuk mengenai     
jaminan. 

2)Anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang. 
 
    
365.Pernyataan : 

1)Kredit bank biasanya dalam jumlah tidak tetap dan memiliki syarat pelunasan yang 
tetap.  

2)Fasilitas anjak piutang  merubah penjualan kredit menjadi uang tunai. 
 
     
366.Pernyataan : 

1)Beberapa resiko yang berkaitan dengan bisnis pembiayaan yaitu resiko klien dan 
resiko     customer. 

2)Penilaian perusahaan anjak piutang dalam mengantisipasi resiko dari klien 
diantaranya     menyangkut kualitas dari hutang yang akan dibeli. 

 
 
367.Pernyataan : 

1)Penjualan kepada perusahaan diluar negeri merupakan piutang yang biasanya       
dikecualikan untuk dijadikan sebagai obyek anjak piutang. 

2)Penjualan kepada perusahaan afiliasi termasuk yang dikecualikan untuk dijadikan       
sebagai obyek anjak piutang. 

 
 
368.Pernyataan : 
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1)Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang      
digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. 

2)Sewa guna usaha dengan hak opsi disebut operating lease. 
 
    
369.Pernyataan : 

1)Dalam setiap transaksi leasing didalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama yaitu 
lessor,     lessee dan supplier. 

2)Lessee adalah perusahaan sewa guna usaha. 
 
     
370.Pernyataan : 

1)Lessor adalah perusahaan / pihak pemakai barang. 
2)Lessee adalah perusahaan sewa guna usaha. 

 
    
371.Pernyataan : 

1)Sewa guna usaha adalah merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa – beli. 
2)Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee merupakan hak opsi      

dengan harga berdasarkan nilai sisa. 
 
 
372.Pernyataan : 

1)Bagi perusahaan swasta nasional yang melakukan salah satu dari kegiatan leasing 
dan      modal ventura, ditetapkan minimal jumlah modal yang disetor adalah sebesar 
Rp 4      Milyar. 

2)Sedangkan bagi koperasi ditetapkan minimal jumlah modal yang disetor sebesar Rp 3      
Milyar. 

 
 
373.Pernyataan : 

1)Perusahaan swasta nasional yang melakukan salah satu dari kegiatan anjak piutang,      
usaha kartu kredit pembiayaan konsumen ditetapkan minimal jumlah modal disetor      
adalah sebesar Rp 2 Milyar. 

2)Sedangkan bagi koperasi ditetapkan minimal jumlah modal disetor Rp 3 Milyar. 
 
 
374.Pernyataan : 

1)Secara garis besar ada 2 jenis leasing yaitu finance lease dan operating lease. 
2)Finance leasing adalah leasing dengan hak opsi. 

 
 
375.Pernyataan : 

1)Direct financial dan sale and lease back termasuk dalam jenis finance lease. 
2)Sedangkan leveraged lease termasuk operating lease. 

 
 
376.Pernyataan : 

1)Sale and lease back merupakan suatu bentuk transaksi leasing dimana lessor 
membeli     suatu barang atas permintaan pihak lessee dan sekaligus 
menyewagunausahakan barang     tersebutkepada lessee yang bersangkutan. 

2)Direct lease dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. 
 
 
377.Pernyataan : 

1)Syndicated lease adalah pembiayaan leasing yang dilakukan oleh lebih dari satu 
lessor     atas suatu obyek leasing (lessee). 

2)Syndicated lease terjadi apabila lessor karena alasan resiko atau alas an tidak 
memiliki     kemampuan pendanaan untuk menutup sendiri suatu transaksi leasing 
yang dibutuhkan    oleh lessee. 

 
 
378.Pernyataan : 
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1)Vendor program adalah transaksi leasing yang dilakukan diluar batas suatu negara. 
2)Cross Border lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen /      

dealer. 
 
 
379.Pernyataan : 

1)Dalam operating lease, lessor menanggung segala resiko ekonomis dan pemeliharaan 
     atas barang-barang tersebut. 

2)Dalam operating lease, lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan obyek lease 
pada lessor. 

 
 
380.Pernyataan : 

1)Pada operating lease, objek leasing diakhir masa kontrak merupakan hak milik lessor. 
2)Operating lease bersifat non concellable 

 
 
381.Pernyataan : 

1)Sewa guna usaha tanpa hak opsi disebut finance lease. 
2)Sewa guna usaha dengan hak opsi disebut operating lease. 

 
 
382.Pernyataan : 

1)Direct financial lease / Direct lease sering pula disebut true lease. 
2)Leveraged lease adalah merupakan bentuk direct financing lease. 

 
 
383.Pernyataan : 

1)Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169 masa sewa guna usaha untuk 
barang     modal golongan I ditetapkan sekurang-kurangnya 2 Tahun. 

2)Sedangkan untuk golongan II dan III sekurang-kurangnya 5 Tahun. 
 
 
384.Pernyataan : 

1)Fleksibilitas leasing sebagai sumber pembiayaan antara lain adalah step lease dan 
swap     lease. 

2)Swap lease memungkinkan lessee untuk melakukan penukaran barang yang lease 
apabila barang tersebut rusak. 

 
 
385.Pernyataan : 

1)Alasan ekonomis bagi lessee dengan memilih leasing sebagai sumber pembiayaan 
antara lain adalah lebih fleksibel dan proteksi inflasi. 

2)kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan diantaranya adalah Off Balance Sheet 
dan mengatasi resiko keusangan. 

 
 
386.Pernyataan : 

1)Piutang sewa guna usaha adalah jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha 
selama      masa sewa guna usaha. 

2)Harga perolehan meliputi harga beli barang modal yang dilease ditambah dengan 
biaya     langsung. 

 
  
387.Pernyataan : 

1)Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang 
secara riil dikeluarkan oleh lessee. 

2)Angsuran pokok pembayaran adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang 
diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan. 

 
  
388.Pernyataan : 
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1)Imbalan jasa sewa guna usaha adalah bagian dari pembayaran sewa guan usaha bagi 
lessee. 

2)Simpanan jaminan adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lessee pada 
permulaan masa sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran 
sewa guan usaha. 

 
  
389.Pernyataan : 

1)Leasing dengan hak opsi disebut finance lease. 
2)Opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang dilease atau 

memperpanjang     jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. 
 
  
390.Pernyataan : 

1)Concallable lease adalah kontrak sewa guna usaha yang sewaktu-waktu dapat 
dibatalkan. 

2)Finance lease termasuk Concallable lease. 
 
  
391.Pernyataan : 

1)Menurut Robert White modal ventura adalah usaha penyediaan pembiayaan untuk      
memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru baik dibidang     
teknologi maupun non teknologi. 

2)Usaha modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki tingkat resiko tinggi. 
 
  
392.Pernyataan : 

1)Pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura bisa melalui penyertaan modal 
langsung  kedalam perusahaan yang dibiayainya dan obligasi konversi. 

2)Obilgasi konversi adalah obligasi yang memiliki hak opsi untuk ditukarkan dengan      
saham biasa perusahaan yang dibiayai. 

 
  
393.Pernyataan : 

1)Perusahaan yang dibiayai oleh modal ventura disebut perusahaan pasangan usaha. 
2)perusahaan pasangan usaha disebut investment company. 

 
 
394.Pernyataan : 

1)Pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura disertai dengan 
persyaratan     keterlibatan dalam manajemen perusahaan pasangan usaha. 

2)keuntungan yang diharapkan dari usaha modal ventura berupa laba dan bunga. 
 
 
395.Pernyataan : 

1)Saham dan obligasi yang dibeli melalui bursa efek termasuk bisnis / investasi modal     
ventura. 

2)Investment company yang membeli saham yang baru dikeluarkan juga termasuk       
investasi modal ventura. 

 
 
396.Pernyataan : 

1)Ciri khusus dari investasi modal ventura adalah tingginya tingkat resiko yang dihadapi     
pemodal / venture capitalist. 

2)Tingkat resiko dan laba yang mempunyai hubungan yang negatif. 
 
 
397.Pernyataan : 

1)Mengembangkan proyek Research and development adalah merupakan salah satu 
tujuan  modal ventura. 

2)Manfaat  pembiayaan modal ventura bagi perusahaan pasangan usaha diantaranya 
adalah  pengembangan teknologi baru dan alih teknologi. 

 



Page 43 of 58 

 
398.Pernyataan : 

1)Meningkatkan merupakan salah satu manfaat pembiayaan modal ventura bagi 
perusahaan pasangan usaha. 

2)Belum berkembangnya kegiatan usana modal ventura di Indonesia diantaranya 
karena     kurangnya tenaga professional. 

 
 
399.Pernyataan : 

1)Menurut undang-undang No. 7 Tahun 1991 penghasilan perusahaan modal ventura 
yang diperoleh dari perusahaan pasangan usaha yang memenuhi persyaratan 
tertentu dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. 

2)Sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan oleh modal ventura dan diberi     
fasilitas pajak diantaranya adalah industri tekstil dan industri otomatif. 

 
 

400.Pernyataan  
1)Mekanisme modal venture dapat dibedakan dalam 3 bentuk pendekatan yaitu single – 

tiere            approach, two-tier approach, dan trhe-tier approach 
2)Two- tier approach pada prinsipnya adalah suatu bentuk mekanisme pengelolaan 

modal vetura      dimana melibatkan dua badan usaha yang terpisah. 
 
 
401.Pernyataan : 

1)Besarnya pembayaran sewa dalam leasing untuk setiap periodenya ditentukan oleh 
nilai barang modal, simpanan jaminan , jangka waktu , tingkat bunga, dan nilai sisa. 

2)Nilai sisa adalah perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang 
ditransaksikan dalam kontrak lease pada akhir masa kontrak. 

 
 
402.Pernyataan  : 

1) Skipped payment lease adalah suatu kontrak leasing yang memungkinkan pihak 
lessee melakukan pembayaran baik dalam rangka meningkatkan maupun 
menurunkan jangka waktu leasing guna mengatasi keterbatasan arus kas lessee. 

2) Step lease adalah perjanjian atau kontrak leasing yang menghendaki pihak lessee 
untuk melakukan pembayaran selama periode atau bulan-bulan tertentu 

 
 
403.Pernyataan : 

1) Up grade lease memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi lessee yang 
memungkinkan untuk meminta tambahan barang leasing guna meningkatkan 
kapasitas atau efisiensi. 

2) Master lease adalah salah satu fleksibilitas dalam leasing dimana lessor 
memberikan lease line credit yang memungkinkan lessee untuk menambah barang 
atau peralatan untuk disewa dengan persyaratan yang sama seperti kontrak 
sebelumnya. 

 
 
404.Pernyataan : 

1) Ditinjau dari cara penghimpunan dananya, modul ventura dapat dibedakan ke dalam 
:leverage venture capital dan equity venture capital  

2) Dalam equity venture capital, sebagian besar dana untuk pasangan usaha dihimpun 
dari pinjaman. 

 
 
405.Pernyataan 

1) Terdapat beberapa prinsip bantuan modal venture yang diberikan kepada suatu 
perusahaan pasangan usaha, diantaranya yaitu adanya batas waktu bantuan 
perusahaan modal ventura. 

2) Di Indonesia batas waktu bantuan modal ventura adalah sampai dengan 15 tahun 
 
 
406.Pernyataan 
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1) Bank dunia mulai beroperasi pada 25 Juni 1945  
2) Bank dunia didirikan sebagai lembaga invemtasi international untuk memberikan 

kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang 
produktif 

 
 
407.Pernyataan 

1) Fungsi utama bank dunia adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek 
produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang yang menjadi 
anggotanya . 

2) Bank dunia memiliki 2 keanggotaan, yaitu IMF dan IDA 
 
 
408.Pernyataan 

1) Menurut undang-undang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan 
untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan 
dalam porto folio efek oleh menajer investasi  

2) Undang-undang pasar modal yang dimaksud adalah undang-undang no 8 tahun 
1998   

 
 
409.Pernyataan  

1) Dari definisi reksadana ada 3 unsur penting yaitu adanya dana dari masyarakat 
pemodal, dana tersebut diinvestasikan dalam porto folio efek dan dana dikelola oleh 
manajer investasi  

2) Manfaat reksadana bagi pemodal di antaranya yaitu mempermudah pemodal untuk 
melakukan investasi di pasar modal  

 
 
410.Pernyataan 

1) Reksadana dapat bearbentuk perseroan atau berbentuk control investasi kolektif 
(KIK) 

2) KIK beroperasi berdasarkan control yang dibuat oleh manajer investasi dan bank 
kustodian 

 
 
411.Pernyataan  

1) Reksadana ada yang tertutup dan ada yang terbuka  
2) Reksadana tertutup dapat berbentuk PT atau KIK dan reksadana terbuka hanya 

berbentuk PT 
 
 
412.Pernyataan 

1) Reksa dana tertitip hanya dapat menjual saham reksa dana kepada pemodal sampai 
batas jumlah modal dasar dalam anggaran dasar  

2) Reksa dana terbuka dapat menjual sahamnya atau unut pernyertaannya terus 
menerus sepanjang ada pemodal yang ingin membeli dan terbuka untuk menerima 
pemodal setiap saat. 

 
\ 
413.Pernyataan 

1) Keuntungan reksa dana berasal dari bunga dan deviden  
2) Unsur-unsur pendapatan dari reksa dana akan ;meningkatkan nilai aktiva bersih 

reksa dana yang berarti juga mneingkatkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan 
 
 
414.Pernyataan 

1) Jenis reksa dana menurut konsentrasi, agar reksa dana pasar uang, reksa dana 
saham dan reksa dana campuran 

2) Apabila reksa dana itu porto folionya kebanyakan dari insrumen ekuitas, maka 
resikonya akan lebih kecil 
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415.Pernyataan 
1) Di bandingkan dengan investasi langsung ke dalam satu saham, resiko investasi 

dalam reksa dana lebih besar  
2) Peraturan menentukan bahwa reksa dana tidak boleh membeli suatu efek saham 

melibihi 5 % dari suatu emisi  
 
 
416.Pernyataan  

1) Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota bank dunia terlebih dahulu harus 
menjadi anggota IMF. 

2) Tujuan IMF  diantaranya adalah membantu memperluas perdagangan internasional 
yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para 
anggotannya . 

 
 
417.Pernyataan 

1) Bank pembangunan Asia didirikan pada tahun 1965  
2) Bank pembangunan Asia didirikan dalam rangka membearikan bantuan keuangan 

kepada negara-negara di Asia. 
 
 
418.Pernyataan 

1) Tugas Bank Pembangunan Asia adalah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi negara-negara di benua Asia dan meningkatkan kerja sama di berbagai 
bidang dengan sesama anggotanya     

2) Adapun kegiatan Bank Pembangunan Asia di antaranya memberikan bantuan teknik 
seperti penyediaan jasa konsultasi dan jasa tenaga ahli 

 
 
419.Pernyataan 

1) Bank dunia saat ini memiliki 2 keanggotaan yang meliputi keanggotaan IFC dan IDA  
2) IFC adalah International Funds Corporation sedangkan IDA adalah Intrenational 

Development Association 
 
 
420.Pernyataan 

1) Kegiatan dari IFC adalah memberikan bantuan kepada negara-negara miskin dan 
dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah  

2) Sedangkan IDA kegiatannya adalah memberikan bantuan kepada sector-sektor 
swasta di negara-negara berkembang 

 
 
421.Pernyataan 

1) Lembaga keungan internasional diantaranya adalah bank dunia dan IMF  
2) Kelahiran IMF bersamaan dengan kelahiran bank dunia  

 
 
422.Pernyataan  

1) Keputusan Menteri Keuangan no. 469/KMK. 017/1995 tgl. 3 Oktober 1995 adalah 
tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura 

2) Peraturan pemerintah no. 4 tahun 1995 adalah tentang pajak penghasilah bagi 
perusahaan modal ventura. 

 
 
423.Pernyataan 

1) Sumber dana modal ventura dapat berasal dari dalam perusahaan dan dari luar 
perusahaan. 

2) Sumber dana dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui setoran modal para 
pemegang saham, investor, laba yang ditahan dan cadangan laba yang belum 
terpakai 

 
 
424.Pernyataan  
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1) Keuntungan anjak piutang bagi kreditur (klien ) di antaranya adalah memperoleh 
pendapatan beraupa fee dan biaya administrasi 

2) Keuntungan anjak piutang bagi factoring di antaranya adalah mengurangi resiko 
kerugian dengan tertagihnya piutang  

 
 
425.Pernyataan 

1)Jasa yang diberikan/dilakukan oleh perusahaan anjak piutang meliputi jasa 
pembiayaan dan jasa non pembiayaan . 

2)Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya serta perlindungan terhadap 
suatu resiko kredit termasuk jenis jasa non pembiayaan. 

 
 
426.Pernyataan  

1)Pembayaran sewa dalam leasing dapat dilakukan dengan cara yaitu finance lease dan 
operating lease 

2)Besarnya pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan oleh nilai sisa, jangka 
waktu, tingkat bunga, simpanan, jaminan, dan nilai barang modal 

  
 

PASAR MODAL 
 

427.Pasar Modal merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan dan memerlukan 

modal. Pihak yang memerlukan modal disebut : 

A.   Investor C.   Broker 

B.   Pialang D.   Emiten 

   

 

428.Menurut kamus pasar uang dan modal, pengertian Pasar Modal adalah : 

A. Pasar konkrit-abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan-memerlukan 

dana jangka panjang (1 tahun ke atas) 

B. Tempat terorganisir diperdagangkannya efek-efek di bursa efek  

C. Sistem terorganisasi yang mempertemukan penjual-pembeli baik langsung maupun 

tidak langsung  

D. Pasar untuk dana jangka panjang yang diperdagangkan berupa saham biasa, saham 

preferen dan obligasi 

   

 

429.Salah satu jenis saham adalah defensife stock yang berarti: 

A. Saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dalam sato periode 

B. Saham yang diterbikan oleh perusahan besar dan terkenal  

C. Saham yang dapat dipasarkan di pasar bursa 

D. Semua jawaban benar 

   

 

430.Setelah mendapat izin dari BAPEPAM emiten harus listing di bursa efek paling 

lambat.....hari setelah izin registrasi dikeluarkan. 

A. 30 hari C.   60 hari 

B. 90 hari D.   75 hari 

    

 

431.Berikut ini merupkan tugas BAPEPAM, kecuali : 

A. Memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal 

B. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kliring, bursa efek dan 

lembaga penunjang pasar modal 

C. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal  

D. Semua jawaban benar 
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432.Pencatatan saham di bursa efek yang melebihi jumlah yang diemisikan tetapi masih di 

bawah jumlah modal disetor disebut : 

A. Company listing C.   Share listing 

B. Partial listing D.   Jawaban A dan B benar 

   

 

758. Penawaran pada sindikasi penjamin emisi dan agen penjual serta penjatahan kepada 

pemodal dilakukan pada : 

 A.   Pasar Sekunder C.   Pasar Primer 

 B.   Perusahaan D.   Bursa Efek 

   

 

433.Yang bukan lembaga penunjang pasar sekunder pada pasar modal : 

 A.   Perusahaan efek C.   Pedagang efek  

 B.   Agen pembayar D.   Perantara pedagang efek 

   

 

434.Lembaga penunjang Pasar Modal Perdana atau pasar primer yakni, kecuali : 

A.   Akuntan publik C.   Wali amanat 

B.   Perusahaan penilai D.   Konsultan hukum 

   

 

435.Berikut ini yang bukan lembaga penunjang dalam emisi obligasi : 

 A.   Wali amanat C.   Penanggung 

 B.   Agen pembayar D.   Agen penjual 

   

 

436.Pernyataan manakah berikut ini yang merupakan saham biasa : 

 A.   Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan 

 B.   Memiliki hak suara 

 C.   Tidak memiliki hak suara 

 D.   Hak terdahulu memperoleh deviden 

   

 

437.Pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka panjang yakni : 

 A.   Pasar uang C.   Bursa efek Jakarta 

 B.   Pasar tradisional D.   Pasar modal 

   

 

438.Dalam proses emisi proses perusahaan yang akan menerbitkan efek menyampaikan 

pernyataan maksud (letter of intent) kepada : 

 A.   Investor C.   Pasar Modal 

 B.   Bapepam D.   Bursa efek Jakarta 

   

 

439.Kegiatan yang dilakukan oleh intern perusahaan sebelum emisi untuk penawaran umu 

seperti di bawah ini, kecuali : 

 A.   Menyusun rencana go publik 

 B.   Kontrak pendahuluan dengan perusahaan sekuritas  

 C.   Publik Expose 

 D.   RUPS 

   

 

440.Pelaporan yang dilakukan perusahaan setelah emisi yakni : 

 A.   Laporan berkala  

 B.   Laporan Tahunan  

 C.   Laporan Berkala dan laporan kejadian penting serta relevan 

 D.   Laporan kejadian penting 
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441.Tanggapan yang diberikan BAPEPAM terhadap perusahaan dalam proses penawaran umum 

adalah ..., kecuali : 

 A.   Kelengkapan dokumen  

 B.   Kejelasan informasi  

 C.   Kelengkapan RUPS 

 D.   Keterbukaan hukum, akuntan, keuangan, dan manajemen 

   

 

442.BAPEPAM bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga 

berikut, kecuali : 

 A.   Bursa Efek C.   Reksa dana 

 B.   Lembaga penunjang pasar modal D.   Bank Rakyat Indonesia 

   

 

443.Berikut ini yang bukan merupakan produk di pasar modal adalah : 

 A.   Reksa dana C.   Saham 

 B.   Obligasi D.   Travel cek 

   

 

444.Konsultan efek akan memberikan konsultasi tentang : 

 A.   Jenis data yang diperlukan dan pengumpulan data 

 B.   Jenis data yang diperlukan, pemilihan sumber dana yang diinginkan dan struktur 

       permodalan dana 

 C.   Struktur permodalan aktiva dan jenis dana yang diperlukan 

 D.   Pemilihan sumber dana yang diinginkan 

   

 

445.Instrumen pasar modal yang tidak mempunyai sifat kepemilikan adalah : 

 A.   Saham C.   SBI 

 B.   Sertifikat Deposito D.   Obligasi 

   

 

446.Saham yang tidak mempunyai hak utama pada saat pembagian deviden dan harta perusahaan 

adalah : 

 A.   Treasury stock C.   Referen stock 

 B.   Statement stock D.   Common stock 

   

447.Tujuan investor untuk berspekulasi di pasar modal adalah : 

 A.   Kepemilikan  C.   Memperoleh deviden 

 B.   Memperoleh Capital gain D.   Memperoleh bunga 

   

 

448.Di bawah ini merupakan pelaku-pelaku pasar modal kecuali : 

 A.   Investor C.   Penanggung 

 B.   Agen penjualan D.   Agen pembelian 

   

 

449.Saham yang diterbitkan oleh perusahaan terkenal/besar serta memperoleh untung jangka 

waktu yang lama disebut : 

 A.   Blue chips C.   Income stock 

 B.   Saham preferen D.   Growth stock 

   

 

450.Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan laba dan pangsa 

pasarnya mengalami perkembangan yang sangat pesat disebut : 

 A.   Blue Chips C.   Income Stock 
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 B.   Saham Preferen D.   Growth Stock 

    

 

451.Saham yang membayar deviden melebihi jumalah rata-rata pendapatan disebut : 

 A.   Blue Chips C.   Income Stock 

 B.   Saham Preferen D.   Growth Stock 

     

 

452.Saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus 

usaha disebut : 

 A.   Income Stock C.   Spokulatif Stock 

 B.   Defensive Stock D.   Cyclical Stock 

   

 

453.Saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang 

tidak menentu dan resesi disebut : 

 A.   Income Stock C.   Spokulatif Stock 

 B.   Defensive Stock D.   Cyclical Stock 

   

 

454.Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan 

yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung disebut: 

 A.   Emerging Growth Stock C.   Spokulatif Stock 

 B.   Defensive Stock D.   Cyclical Stock 

   

 

455.Berbagai jenis obligasi yang diterbitkan yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan 

instrumen investasi sebagai berikut, kecuali : 

 A.   Perfectual Bond C.   Obligasi Konversi 

 B.   Bond with warrant D.   Obligasi Pemerintah 

   

 

456.Obligasi yang memberikan bunga berdasarkan bunga tetap sampai dengan jatuh tempo 

pelunasannya disebut : 

 A.   Fixed rate Bond C.   Zero rate Bond 

 B.   Floating rate Bond D.   Perfectual Bond 

   

 

457.Obligasi yang pembayaran bunganya tidak tetap dan disesuaikan dengan tingkat bunga pasar 

secara berkala disebut : 

 A.   Fixed rate Bond C.   Zero rate Bond 

 B.   Floating rate Bond D.   Perfectual Bond 

   

 

458.Obligasi yang tidak memberikan bunga secara berkala kepada pemilik disebut : 

 A.   Fixed rate Bond C.   Zero rate Bond 

 B.   Floating rate Bond D.   Perfectual Bond 

   

 

459.Obligasi yang tidak memiliki jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan secara periodik 

selam perusahaan tetap beroperasi disebut : 

 A.   Fixed rate Bond C.   Zero rate Bond 

 B.   Floating rate Bond D.   Perfectual Bond 

   

 

460.Obligasi yang disertai hak untuk dikonversi dengan saham perusahaan penerbit dalam 

jangka waktu tertentu disebut : 

 A.   Convertible Bond C.   Obligasi Pemerintah 
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 B.   Perfectual Bond D.   Obligasi Swasta 

   

 

461.Berikut ini merupakan resiko-resiko investasi di pasar modal, kecuali : 

 A.   Business risk  C.   Interest rate risk 

 B.   Risk Reduction D.   Market risk 

   

 

462.Berikut ini merupakan jenis-jenis transaksi pasar modal kecuali : 

 A.   Transaksi perdagangan efek C.   Transaksi simpan pinjam 

 B.   Transaksi jasa pialang D.   Transaksi Jala Wali Amanat 

   

 

463.Adapun lembaga-lembaga yang bergerak dalam perdagangan efek di pasar modal antara 

lain, kecuali : 

 A.   Perantara perdagangan efek C.   Perkoperasian 

 B.   Lembaga Keuangan non Bank D.   Perbankan 

   

 

464.Kegiatan securitis company biasanya meliputi antara lain, kecuali : 

 A.   Pengelola dana C.   Biro administrasi efek 

 B.   Penjamin emisi D.   Pedagang efek 

   

 

465.Berikut ini merupakan kegiatan wali amanat, kecuali : 

 A.   Menilai kekayaan emiten C.   Sebagai agen pembayaran 

 B.   Menganalisis kemampuan emiten D.   Sebagai pedagang efek 

   

 

466.Izin penanaman modal harus dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal yang 

memuat antara lain, kecuali : 

 A.   Batas maksimum keuntungan C.   Batas waktu penyetoran modal 

 B.   Komposisi dan jumlah dana investasi D.   Komposisi pemegang saham 

   

 

467.Konsultan efek akan memberikan konsultasi antara lain, kecuali : 

 A.   Jenis dana yang diperlukan 

 B.   Pemilihan sumber dana yang diinginkan 

 C.   Struktur permodalan yang tepat  

 D.   Jumlah tenaga kerja 

   

 

468.Pasar yang menyediakan sumber perbelanjaan dengan jangka waktu relatif panjang yang 

diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi 

dan akhirnya meningkatkan kegiatan perekonomian disebut : 

 A.   Pasar uang C.   Pasar valuta asing 

 B.   Pasar modal D.   Pasar sekunder 

   

 

469.Pasar abstrak dimana terjadi penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya pada saat 

penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang akan go publik disebut : 

 A.   Pasar Perdana C.   Pasar Modal 

 B.   Pasar Sekunder D.   Pasar Uang 

   

 

470.Merupakan tempat bagi investor untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang 

dimilikinya disebut: 

 A.   Pasar Perdana C.   Pasar Modal 
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 B.   Pasar Sekunder D.   Pasar Uang 

   

 

471.Pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan, pemilihan efek 

dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek disebut : 

 A.   Biro administrasi efek  C.   Investor 

 B.   Wali amanat D.   Pialang 

   

 

472.Sesuatu yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan serta memiliki hak klaim 

atas penghasilan dan aktiva perusahaan disebut : 

 A.   Saham C.   Obligasi   

 B.   Deviden D.   Deposito 

    

 

473.Suatu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham disebut : 

 A.   Saham C.   Profit 

 B.   Deviden D.   Obligasi 

   

 

474.Sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa 

investor telah memindahkan sejumlah uang kepada perusahaan disebut : 

 A.   Saham C.   Obligasi   

 B.   Deviden D.   Deposito 

   

 

475.Berikut ini merupakan manfaat-manfaat obligasi, kecuali : 

 A.   Bunga C.   Hak klaim pertama 

 B.   Capital Gain D.   Pendapatan 

   

 

476.Hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selam periode tertentu 

disebut : 

 A.   Hak Paten C.   Penanggung 

 B.   Bukti Right D.   Penjamin emisi 

   

 

477.Indikator harga dari seluruh saham yang tercatat di bursa efek disebut : 

 A.   Indeks harga saham C.   Harga nilai tukar 

 B.   Harga saham D.   Harga pasar 

   

 

478.BEJ menggolongkan perdagangan saham dalam 3 pasar, kecuali : 

 A    Pasar Reguler C.   Pasar Pararel 

 B.   Pasar Negosiasi D.   Pasar Tunai 

   

 

479.Perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi disebut : 

 A.   Investor C.   Emiten 

 B.   Pialang D.   Penjamin emisi 

   

 

480.Pihak yang menginvestasikan dananya melalui pembelian efek untuk memperoleh 

keuntungan dari efek yang dibelinya disebut : 

 A.   Investor C.   Emiten 

 B.   Pialang D.   Penjamin emisi 
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481.Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten 

yang bersangkutan disebut : 

 A.   Penaggung C.   Penjamin emisi 

 B.   Agen penjualan D.   Wali amanat 

   

 

482.Pihak yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok di samping bunga obligasi 

dalam hal emiten cidera janji atau tidak memenuhi janjinya kepada investor disebut : 

 A.   Penanggung C.   Penjamin emisi 

 B.   Agen penjualan D.   Wali amanat 

   

 

483.Berikut ini yang melakukan penjualan efek, kecuali : 

 A.   Pialang C.   Agen penjualan 

 B.   Broker D.   Penanggung 

   

 

484.Proses emisi yang memakai sistem penjatahan terjadi di : 

 A.   Pasar sekunder C.   Pasar perdana 

 B.   Pasar primer D.   Pasar pararel 

   

 

485.Salah satu jenis saham adalah defonsive stock yang berarti : 

 A.   Saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dalam satu periode 

 B.   Saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal 

 C.   Saham yang dapat dipasarkan di pasar bursa 

 D.   Semua jawaban benar 

   

 

 

 

 

PASAR UANG DAN PASAR VALAS 

486.Di bawah ini merupakan tujuan dalam melakukan transaksi valuta asing baik yang dilakukan 

oleh perusahaan, badan usaha lain atau pribadi, kecuali : 

 A.   Melakukan transaksi pembayaran C.   Dikirim ke rekening pribadi 

 B.   Mempertahankan daya beli D.   Mencari keuntungan 

   

487.Value Spot adalah : 

 A.   Penyerahan valuta asing yang dilakukan 2 hari setelah transaksi 

 B.   Penyerahan valuta asing yang dilakukan pada hari kerja berikutnya 

 C.   Penyerahan valuta asing yang dilakukan pada hari yang sama 

 D.   Sama jawaban salah 

   

 

488.Instrumen yang lazim dipergunakan dalam pasar uang di Indonesia, kecuali : 

 A.   SBI C.   Call Money 

 B.   Comercial Paper D.   Fed Funds 

   

 

489.Yang bukan merupakan peserta aktif dala melakukan transaksi di pasar valuta asing : 

 A.   Pasar modal C.   Individu 

 B.   Dialer valas bank/non bank D.   Perusahaan 

   

 

490.Margin Tradiny adalah : 

 A.   Kombinasi  antara  membeli  dan  menjual  untuk 2 mata  uang asing  secara tunai  

        yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai 
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 B.   Kegiatan  pembelian  valuta  asing secara terus menerus dalam pasar valuta  asing  

        untuk kemudian menjual di pasar valuta asing lainnya 

 C.   Jawaban A dan B benar 

 D.   Jawaban A dan B salah 

   

 

491.Jual beli valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan 

pada 2 hari kerja berikutnya merupakan jenis transaksi valas yang disebut : 

 A.   Transaksi forward C.   Transaksi Spot 

 B.   Transaksi swap D.   Transaksi jual beli 

   

 

492.Fungsi pasar valuta asing adalah untuk ..., kecuali : 

 A.   Penyediaan devisa C.   Mengurangi resiko valas 

 B.   Penyediaan kredit D.   Transfer daya beli 

   

 

493.Pelaku pasar uang baik sebagai investor maupun sebagai penerbit instrumen dalam rangka 

mobilisasi dana ..., kecuali : 

 A.   Perusahaan terbatas C.   Lembaga-lembaga Keuangan 

 B.   Lembaga-lembaga Pemerintah D.   Individu-individu 

   

 

494.Berikut ini merupakan mata uang regional : 

 A.   Rupiah C.   Yen 

 B.   USD D.   Euro 

   

 

495.Produk bank umum yang dapat diperjualbelikan di pasar uang : 

 A.   Deposito berjangka C.   SBI 

 B.   Sertifikat deposito D.   Bilyet Giro 

   

 

496.Penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) 

diadakannya transaksi disebut : 

 A.   Value Today C.   Value Tomorrow 

 B.   Value Spot D.   Call Money 

   

 

497.Penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah 

diadakannya kontrak disebut : 

 A.   Value Today C.   Value Tomorrow 

 B.   Value Spot D.   Value Yesterday 

   

 

498.Transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan 

penyerahan pada waktu yang akan datang disebut : 

 A.   Transaksi Forward C.   Transaksi Spot 

 B.   Transaksi Swap D.   Transaksi Jual Beli 

   

 

499.Cara penentuan kurs suatu mata uang dimana satu mata uang asing digunakan untuk menilai 

mata uang lokal disebut : 

 A.   Indirect Quotation C.   Point Quotation 

 B.   Direct Quotation D.   Bid and Offer Quotation 

   

 

500.Penentuan kurs dimana mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing disebut : 
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 A.   Indirect Quotation C.   Point Quotation 

 B.   Direct Quotation D.   Bid and Offer Quotation 

   

 

501.Suatu mata uang yang disimpan atau didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di 

luar negara yang memiliki mata uang tersebut adalah : 

 A.   Investasi  C.   Euro currency 

 B.   Sertifikat Deposito D.   Euro Bank 

   

 

502.Resiko yang dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar uang antara lain sebagai 

berikut, kecuali : 

 A.   Resiko Pasar C.   Resiko Gagal Bayar 

 B.   Resiko Politik D.   Resiko Dipercepat 

   

 

503.Jumlah dari suatu mata uang yang dapat dipertukarkan per unit mata uang lainnya disebut : 

 A.   Kurs valuta asing C.   Value today 

 B.   Direct quotation D.   Transaksi swap 

   

 

504.Kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti membeli 

dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan 

batas waktu yang berbeda disebut : 

 A.   Transaksi forward C.   Transaksi spot 

 B.   Transaksi swap D.   Transaksi jual beli 

   

 

505.Berikut ini merupakan pedagang di pasar valuta asing kecuali : 

 A.   Bank Devisa  

 B.   Perusahaan Penukar Uang 

 C.   Lembaga-lembaga keuangan khusus valas 

 D.   Pasar Modal 

   

 

506.Fungsi bursa valas kecuali : 

 A.   Menyalahgunakan transaksi pembayaran internasional 

 B.   Menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional 

 C.   Menyediakan fasilitas kredit jangka panjang untuk pembayaran lokal 

 D.   Memberikan fasilitas hedging 

   

 

507.Kebijakan pengusaha untuk melakukan/menghindari resiko kerugian sebagai akibat fluktuasi 

kurs valas adalah : 

 A.   Forex Exposure C.   Currency Option Market 

 B.   Currency Futures Market D.   Resiko Valuta Asing 

   

 

508.Salah satu bentuk bursa valas, yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mengcover atau 

melindungi posisi forexnya untuk berspekulasi mencari keuntungan terhadap fluktuasi forex 

rate adalah : 

 A.   Forex Exposure C.   Currency Option Market 

 B.   Currency Futures Market D.   Resiko Valuta Asing 

   

 

509.Alternatif pengusaha untuk melakukan kontrak agar memperoleh hak membeli atau hak 

menjual yang dapat dibatalkan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu tertentu 

adalah : 
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 A.   Forex Exposure C.   Currency Option Market 

 B.   Currency Futures Market D.   Resiko Valuta Asing 

   

 

510.Suatu opsi dimana pembeli opsi mempunyai hak untuk memperoleh nilai tukar yang terbaik 

yang terjadi selama masa berlakunya opsi tersebut adalah : 

 A.   Look back currency option C.   Average rate currecy option 

 B.   Currency option market D.   Resiko valuta asing 

   

26. Opsi yang memberikan hasil berupa perbedaan antara nilai tukar strike dari mata uang 

dasarnya dengan nilai tukar rata-rata dari mata uang dasar tersebut selama masa berlakunya 

opsi tersebut adalah : 

 A.   Look back currency option C.   Average rate currecy option 

 B.   Currency option market D.   Resiko valuta asing 

   

 

511.Mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh dan 

menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan resiko 

kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang asing disebut : 

 A.   Foreign Eychange Market C.   Currency Option Market 

 B.   Currency Futures Market D.   Forex Exposure 

   

28. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut : 

 A.   Pasar uang  C.   Pasar Valas 

 B.   Pasar Modal D.   Pasar Tradisional 

   

 

512.Swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman 

luar negeri disebut : 

 A.   Swap likuiditas C.   Swap rentabilitas 

 B.   Swap Solfabilitas D.   Swap Investasi 

   

 

513.Swap yang dilakukan atas inisiatif Bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang 

dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperlun invetasi di Indonesia disebut : 

 A.   Swap likuiditas C.   Swap rentabilitas 

 B.   Swap Solfabilitas D.   Swap Investasi 

   

 

514.Berikut ini merupakan tujuan dalam menghimpun dana di pasar uang kecuali : 

 A.   Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek 

 B.   Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 

 C.   Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja 

 D.   Untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang 

   

 

515.Harga rata-rata dari suatu securitas pada periode tertentu disebut : 

 A.   Moving Average  

 B.   Average Rate Currency Option  

 C.   Moving Average Convergence Divergence 

 D.   Relative Strength Index 

   

 

516.Formulasi teknikal analisis yang pertama kali dikembangkan oleh Gerald Appel adalah : 

 A.   Moving Average  

 B.   Average Rate Currency Option  

 C.   Moving Average Convergence Divergence 

 D.   Relative Strength Index 
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517.Perhitungan dari perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga yang 

diterjemahkan ke dalam indikator yang mempunyai selang penilaian antara 0-100 disebut : 

 A.   Moving Average  

 B.   Average Rate Currency Option  

 C.   Moving Average Convergence Divergence 

 D.   Relative Strength Index 

   

 

518.Indikator yang digunakan untuk mengukur berbagai harga dari rata-rata statistiknya disebut : 

 A.   Commodity Channel Index C.   Average Currency Option 

 B.   Relative Strength Index D.   Moving Average 

   

 

519.Alat analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi trend dalam sebuah saham disebut : 

 A.   Directional Movement Index C.   Swap Likuiditas 

 B.   Commodity Channel Index D.   Swap Solvabilitas 

   

 

520.Indikator yang dapat membantu penggunanya untuk membandingkan volatility serta harga 

yang relatif dalam suatu periode disebut : 

 A.   Bolingger Bond C.   Harga Saham 

 B.   Directional Movement Index D.   Harga Index Gabungan 

   

 

521.Berikut ini merupakan jenis-jenis instrumen yang ada di pasar uang kecuali : 

 A.   Interbanks Call Money C.   Sertifikat Deposito 

 B.   Sertifikat Bank Indonesia D.   Deposito Berjangka 

   

 

522.Surat berhaga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alat untuk 

melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah disebut  

 A.   SPBU C.   Sertifikat Deposito 

 B.   SBPU D.   Deposito Berjangka 

   

 

523.Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valas baik yang dilakukan 

perusahaan/badan maupun individu kecuali : 

 A.   Untuk transaksi pembayaran C.   Pemagaran resiko 

 B.   Kemudahan berbelanja D.   Kemudahan mendapatkan hutang 

   

 

524.Berikut ini merupakan jenis transaksi valas kecuali : 

 A.   Transaksi tunai C.   Transaksi barter 

 B.   Transaksi tunggak D.   Transaksi semu 

   

 

525.Berikut ini merupakan penyerahan dalam transaksi spot kecuali : 

 A.   Value Today C.   Value Yesterday 

 B.   Value Tomorrow D.   Value Spot 

   

 

526.Istilah yang umum dalam ekonomi dimana orang melakukan pembelian pada saat harganya 

murah dan menjualnya pada saat harganya tinggi disebut : 

 A.   Arbitrage C.   Laba Maksimum 

 B.   Titik Impas D.   Harga Jual  
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527.Pihak-pihak yagn terlibat dalam transaksi pasar uang baik sebagai investor maupun sebagai 

peminjam antara lain kecuali : 

 A.   Dewan Moneter C.   Perusahaan Besar 

 B.   Lembaga Keuangan  D.   Lembaga Pemerintah 

   

 

528.Kebijakan memotong nilai nominal suatu mata uang disebut : 

 A.   Devaluasi C.   Deflasi  

 B.   Depresiasi D.   Sanering 

   

 

529.Jika ingin menanamkan modal untuk jangka pendek, maka investor dapat berinvestasi di : 

 A.   Modal Ventura C.   Factoring 

 B.   Pasar Modal D.   Pasar Uang 

   

 

530.Instrumen pasar uang yang dipergunakan dalam open market operation adalah : 

 A.   SBI dan SBPU C.   Interbank Call Money 

 B.   SBPU dan obligasi pemerintah D.   Comercial Paper 

   

 

531.Kurs valas yang berlaku ditempat untuk jangka waktu maksimum 2x24 jam disebut : 

 A.   Spot Rate C.   Forward Rate 

 B.   Swap Rate D.   Hedging Rate 

   

 

532.Untuk mempertahankan daya saing ekspor suatu negara, maka pemerintah dapat mengambil 

kebijakan : 

 A.   Revaluasi C.   Devaluasi 

 B.   Apresiasi D.   Inflasi 

   

 

533.Transaksi Forward yang tidak memerlukan Delivery Fisik adalah : 

 A.   Forward Contract C.   Spot Contract 

 B.   Swap Contract D.   NDF  

   

534.Ciri-ciri utama pada Forward Based Contract adalah : 

 A.   Penyelesaian dilakukan pada waktu pelaksanaan 

 B.   Keuntungan atau kerugian akan sama besar jika terjadi untung atau rugi 

 C.   Memerlukan uang pada waktu dilakukan kontrak 

 D.   Semua jawaban benar 

   

 

535.Jika peredaran uang di Indonesia dianggap dapat memicu timbulnya inflasi, maka Bank 

Indonesia sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter akan melakukan tindakan : 

 A.   Membeli SBI dari masyarakat C.   Menjual SBI kepada mayarakat 

 B.   Menurunkan suku bunga Diskonto D.   Menurunkan suku bunga Deposito 

   

 

536.Kriteria uang adalah kecuali : 

 A.   Dapat dibawa kemana-mana C.   Tidak mudah rusak 

 B.   Dapat berpindah tangan D.   Tidak mudah dibagi 

   

 

537.Berdasarkan lembaga, jenis uang dibagi dalam : 

 A.   Uang kartal dan uang logam C.   Uang kartal dan uang giral 

 B.   Uang kertas dan uang logam D.   Uang giral dan uang logam 
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538.Yang dimaksud dengan uang regional yaitu : 

 A.   Uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal 

 B.   Uang yang berlaku di suatu negara 

 C.   Uang yang berlaku antar Negara 

 D.   Uang yang berlaku di daerah setempat 

   

 

539.Yang bukan merupakan peserta aktif dalam melakukan transaksi di pasar valas : 

 A.   Pasar modal C.   Individu    

 B.   Dealer valas Bank/non Bank D.   Perusahaan 

   

 

540.Fungsi uang secara umum adalah sebagai berikut, kecuali : 

 A.   Sebagai alat tukar menukar  

 B.   Sebagai alat menimbun kekayaan  

 C.   Sebagai standar pencicilan utang 

 D.   Sebagai alat pembayaran yang mempunyai nilai yang stabil 

   

 

541.Suatu opsi untuk membeli sejumlah unit mata uang asing tertentu dengan harga tertentu per 

unit selama jangka waktu tertentu disebut : 

 A.   Call Option C.   American Option 

 B.   Put Option D.   Eroupean Option 

   

 

542.Suatu opsi untuk menjual sejumlah unit mata uang asing tertentu dengan harga tertentu per 

unit selama jangka waktu tertentu disebut : 

 A.   Call Option C.   American Option 

 B.   Put Option D.   European Option 

   

 

543.Pihak yang memperoleh hak untuk membeli opsi untuk suatu harga tertentu disebut : 

A.   Option Buyer                                        C.   American Option 

 B.   Option Seller D.   European Option 

   


