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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 
 

MATA UJI : KEWIRAUSAHAAN 

SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN  

HARI/TANGGAL : SELASA/19 MARET 2013 

WAKTU : 09.45-11.15 

 

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan  

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Pada bagian I (satu)  berupa pilihan berganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan 

jawaban  

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan kamus, handphone, kalkulator, tabel matematika, atau alat 

Bantu hitung lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  

 

I. PILIHAN GANDA 

 

1. Berperilaku jujur terhadap dirinya sendiri akan membuat hati dan pikiran tenang serta 

jernih, sehingga membuat seorang wirausahawan.... 

a. mudah menjalin relasi bisnis 

b. mandiri dalam melakukan pekerjaan 

c. mampu menuangkan ide-ide yang cemerlang 

d. memegang teguh nilai-nilai yang diyakini 

e. berani berbuat sesuatu 

 

2. Keberhasilan seorang wirausaha tidak tergantung pada pendidikan, akan tetapi tergantung 

dari.... 

a. tingkat kerjasama dengan relasi 

b. kemauan dan keberanian seseorang untuk memulai berwirausaha 

c. kecerdasan emosional 

d. usaha yang dirintis untuk mendirikan suatu usaha 

e. pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 
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3. Keterampilan melakukan kegiatan secara menyeluruh berdasarkan konsep yang telah 

dibuat wirausahawan disebut.... 

a. Technical skill 

b. Intelegensi skill 

c. Human skill 

d. Innovation skill 

e. Conseptual skill 

 

4. Sikap mawas diri merupakan maksud dari.... 

a. self confidence 

b. independent will 

c. creative imagination 

d. self awareness 

e. consience 

 

5. Penguasaan diri dalam bentuk inisiatif dan prestatif dapat.... 

a. menghasilkan laba yang maksimal 

b. mengantisipasi segala macam masalah 

c. memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat 

d. meraih kesuksesan yang sempurna 

e. memperoleh sumber daya yang maksimal 

 

6. Seorang penjahit melakukan aktivitasnya yang dimulai dari membuat pola, menggunting 

kain, menjahit sampai kain tersebut menjadi baju siap pakai merupakan contoh 

perilaku.... 

a. kerja keras 

b. kerja tuntas 

c. kerja cerdas 

d. kerja mawas 

e. kerja paksa 

 

7. Keorisinilan merupakan salah satu ciri prestatif yang akan tampak pada sikap profil 

wirausahawan yang berupa.... 

a. mengetahui banyak hal 

b. suka pada tantangan 

c. pandangan ke masa depan 

d. kebutuhan akan prestasi 

e. keyakinan 

 

8. Seorang wirausaha harus memiliki sikap sesuai kompetensi kejuruan, yaitu sesuai 

dengan.... 

a. bidang garapannya 

b. selera masing-masing individu 

c. selera masyarakat 

d. trend tahunan 

e. hal yang sedang mode 
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9. Seorang siswa yang menyusun kain perca menjadi boneka disebut dengan kreatifitas .... 

a. mengembangkan 

b. menggabungkan 

c. mengombinasikan 

d. menciptakan 

e. memodifikasi 

 

10. Proses kreatifitas meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan evaluasi, 

dan tahap-tahap implementasi, berarti calon wirausahawan harus .... 

a. mengenali lingkungan 

b. menggunakan akal 

c. berpandangan positif 

d. mengembangkan perspektif fungsional 

e. menghadapi perasaan ragu-ragu 

 

11. Berdasarkan pengaruh semangat kerja wirausaha terhadap para siswa dan lingkungannya, 

maka diharapkan siswa mampu .... 

a. memahami arti kehidupan 

b. memahami pentingnya kehidupan 

c. memahami kepribadian orang lain 

d. mengerti kemauan orang lain 

e. mengenal bidang-bidang kerja wirausaha 

 

12. Dasar yang melekat dalam diri seseorang dalam melaksanakan tugasnya adalah.... 

a. karakter 

b. peran pemimpin 

c. pengelolaan 

d. hak dan kewajiban 

e. Tanggung jawab 

 

13. Sikap tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan, dimaknai sebagai.... 

a. ketekunan 

b. keteguhan 

c. keyakinan 

d. kemenangan 

e. kesabaran 

 

14. Maksud dari ungkapan “tepat waktu sebagai kekuasaan” adalah .... 

a. waktu merupakan rangkaian keseluruhan dari aktifitas kegiatan untuk mencapai 

suatu tujuan 

b. waktu dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang 

c. waktu yang dihadapi sekarang akan menentukan kejadian pada masa yang akan 

datang 

d. waktu yang digunakan untuk mengukur bahwa seseorang dapat menyelesaikan 

tugas yang diberikan atau tidak 

e. waktu yang menentukan berapa lama harus bekerja untuk menghasilkan sesuatu 
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15. Seringkali produk yang dijual di masyarakat mendapat respons negatif dari konsumen. 

Cara yang harus dilakukan wirausahawan untuk mengatasi masalah tersebut adalah.... 

a. penempatan tenaga pemasaran yang tepat 

b. memahami budaya masyarakat setempat 

c. mengadakan iklan di televisi 

d. memberikan diskon besar-besaran 

e. mengganti dengan produk baru 

 

16. Ketika manajer salah dalam mengambil keputusan, maka hal tersebut termasuk ke dalam 

resiko .... 

a. alam 

b. spekulasi 

c. pasar 

d. teknis 

e. kredit 

 

17. Keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat 

memberikan kerugian, merupakan resiko.... 

a. spekulatif 

b. fundamental 

c. murni 

d. khusus 

e. dinamis 

 

18. Sebaik-baik alternatif yang dapat dipilih adalah  .... 

a. segera dapat diterapkan 

b. memulai tahapan penilaian 

c. mudah diterapkan 

d. menyelesaikan masalah 

e. masuk akal 

 

19. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang termasuk lingkungan 

eksternal  adalah  .... 

a. teknologi yang dipakai 

b. keterampilan manajerial 

c. konflik antar bagian 

d. latar belakang keterampilan wirausaha serta anggota lainnya 

e. pesaing 

 

20. Jika seorang manajer pada saat pengambilan keputusan berdasarkan hal yang 

sesungguhnya terjadi, maka hal tersebut termasuk ke dalam .... 

a. keputusan keterampilan 

b. keputusan intuisi 

c. keputusan pengalaman 

d. keputusan fakta 

e. keputusan permodalan 

 

 

  



A.06-U Ujian Sekolah 2012/2013 Hal .5/9 

 

21. Seorang juru masak berhasil mendirikan restoran terkenal setelah lama bekerja di restoran 

berkelas. Hal ini merupakan faktor yang mempengaruhi keuletan dalam  .... 

a. pendidikan dan pelatihan 

b. Lingkungan 

c. Pembawaan 

d. pengalaman 

e. motivasi 

 

22. Sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi rintangan dinamakan 

dengan.... 

a. ulet 

b. disiplin 

c. komitmen tinggi 

d. bersemangat 

e. pantang menyerah 

 

23. Bagian produksi akan terganggu karena bagian maintenance lambat untuk memperbaiki 

mesin, sehingga kedua bagian tersebut timbul konflik. Hal ini disebabkan .... 

a. sumber daya yang disediakan langka 

b. adanya perbedaan tujuan 

c. adanya perbedaan pendapat 

d. adanya saling ketergantungan dalam pelaksanaan pekerjaan 

e. masalah komunikasi 

 

24. Suatu konflik dikatakan fungsional apabila  .... 

a. tidak membawa dampak yang signifikan 

b. tidak terlalu lama terjadi 

c. terjadi dalam satu divisi saja 

d. tidak merugikan para manajer 

e. dampaknya dapat memberi manfaat bagi perusahaan 

 

25. Konflik yang terjadi ketika bagian produksi ikut serta mengatur keuangan. Hal ini 

disebabkan oleh.... 

a. ketidakjelasan organisasi 

b. masalah komunikasi 

c. gaya seseorang dalam bekerja 

d. faktor alami 

e. kelangkaan sumber daya 

 

26. Sebagian besar konflik terjadi karena masalah.... 

a. perbedaan kekayaan 

b. pengetahuan yang dangkal 

c. perbedaan pendapat 

d. pengalaman hidup 

e. komunikasi 
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27. Arti bahwa visi harus bersifat sederhana adalah.... 

a. bisa menjadi tujuan bersaing 

b. mudah untuk difahami 

c. suatu nilai lebih dari sebuah usaha 

d. untuk menciptakan gairah dan semangat 

e. sesuatu yang spektakuler 

 

28. Visi yang efektif adalah.... 

a. mampu membangkitkan inspirasi 

b. tanpa memunculkan kesan 

c. kata-kata sesuka hati 

d. berorientasi nondinamis 

e. percaya diri 

 

29. Peluang usaha adalah.... 

a. keputusan dalam usaha 

b. kesempatan dalam usaha 

c. keuntungan dalam usaha 

d. resiko dalam usaha 

e. macam-macam usaha 

 

30. Perusahaan besar dengan pekerjaan beragam tetapi menuntut adanya spesialisasi 

sebaiknya menggunakan bentuk organisasi.... 

a. lini/garis 

b. lini dan staff 

c. fungsional 

d. staff dan fungsional 

e. lini, staff dan fungsional 

 

31. Contoh dari produk primer adalah.... 

a. beras 

b. handphone 

c. perhiasan 

d. kendaraan bermotor 

e. laptop 

 

32. Seorang penjual berpenampilan serasi, baik dari cara berhias maupun berbusana. Hal 

tersebut merupakan pencerminan konsep.... 

a. attitude 

b. attention 

c. action 

d. interest 

e. satisfaction 
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33. Pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan yang menjual bensin, akan lebih 

tepat jika menggunakan metode.... 

a. first in first out 

b. last in first out 

c. average cost 

d. rata-rata bergerak 

e. last in last out 

 

34. Tata usaha dan personalia merupakan salah satu unsur dalam penyusunan proposal usaha 

ditinjau dari aspek.... 

a. yuridis 

b. organisasi dan manajemen 

c. pemasaran produk 

d. teknis 

e. keuangan 

 

35. Di bawah ini adalah pentingnya proposal usaha bagi seorang wirausaha yakni.... 

a. sebagai alat mempromosikan produk ke masyarakat 

b. sebagai jaminan masa depan bagi perusahaan 

c. sebagai dokumen resmi perusahaan 

d. sebagai representasi prospek usaha  

e. sebagai jaminan memperoleh kredit bank 

 

36. Surat izin usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa 

adalah.... 

a. IMB 

b. Izin Prinsip 

c. SITU 

d. PBB 

e. SIUP 

 

37. Manfaat utama adanya perizinan usaha bagi pemerintah daerah adalah.... 

a. untuk mendorong perkembangan usaha 

b. untuk menambah pemasukan  dari sektor pajak 

c. untuk mengetahui jumlah pengusaha di daerah 

d. untuk mencegah persaingan tidak sehat 

e. untuk memberi bantuan modal 

 

38. Lokasi paling strategis yang diinginkan produsen adalah.... 

a. parkir yang luas 

b. Pelayanan prima 

c. lokasi sejuk dan nyaman 

d. dekat dengan bahan-bahan dasar 

e. barang-barang tersedia dan memuaskan 

 

  



A.06-U Ujian Sekolah 2012/2013 Hal .8/9 

 

39. Diketahui: 

 Biaya produksi Rp 600.000,- untuk 40.000 unit 

 Biaya bahan baku, bahan pembantu dan upah Rp 200.000.000,- 

 Biaya lain-lain Rp 50.000.000,- 

 Laba sebelum pajak Rp 40.000.000,- 

Harga penjualan barang per unit adalah .... 

a. Rp. 7.200,00 

b. Rp. 8.000,00 

c. Rp. 7.265,00 

d. Rp. 7.500,00 

e. Rp. 8.250,00 

 

40. Analisis dalam menghitung resiko keuangan yang menghitung tingkat penjualan yang 

dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel adalah.... 

a. analisa sensivitas 

b. metode NPV 

c. break even point (BEP) 

d. analisa peluang 

e. payback period 

 

41. Setiap akhir tahun biasanya pusat perbelanjaan melakukan cuci gudang dan banting 

harga, strategi tersebut termasuk ke dalam.... 

a. penyesuaian harga 

b. harga penetrasi 

c. harga promosi 

d. harga sale dengan diskon  

e. harga skimming 

 

42. Sebuah perusahaan mengeluarkan biaya tetap Rp 400.000,00 biaya variabel Rp 

50.000,00. jika harga jual per unit Rp 100.000,00 maka titik break even dalam unit 

adalah.... 

a. 4 unit 

b. 10 unit 

c. 2 unit 

d. 12 unit 

e. 8 unit 

 

43. Perusahaan menyediakan fasilitas kerja, keselamatan dan kesehatan. Tindakan tersebut 

termasuk ke dalam.... 

a. insentif semimaterial 

b. insentif material 

c. insentif sosial 

d. insentif moral 

e. insentif immaterial 
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44. Motif perusahaan untuk memegang uang tunai karena adanya keinginan untuk 

memperoleh keuntungan pada suatu kesempatan investasi disebut motif.... 

a. spekulasi 

b. transaksi 

c. anggaran kas 

d. berjaga-jaga 

e. keuangan 

 

45. Rasio yang berfungsi mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

lancarnya dengan aktiva lancar adalah.... 

a. rasio solvabilitas 

b. rasio likuiditas 

c. rasio rentabilitas 

d. margin ratio 

e. gross margin ratio 

 

 

II. URAIAN 

 

46. Susunlah visi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan! 

 

47. Rancanglah 5 jenis usaha yang bisa dijalankan di tempat wisata daerah pantai ! 

 

48. Sebuah toko membeli sepatu anak 20 pasang @ Rp. 50.000,00. Biaya yang dikeluarkan 

yaitu ongkos pengiriman Rp. 50.000,00; pemeliharaan Rp. 50.000,00; dan promosi Rp. 

75.000,00. Dengan mengharapkan keuntungan 20%, berapakah harga jual sepatu anak itu 

perpasang? 

 

49. Kemukakan resiko SDM yang mungkin terjadi di perusahaan, dampaknya terhadap 

perusahaan dan cara mengatasinya! 

 

50. Diketahui:  

Aktiva Lancar  Rp. 10.000.000,00 

Aktiva Tetap  Rp. 25.000.000,00 

Utang Lancar  Rp.   4.000.000,00 

Utang Jangka Panjang Rp. 16.000.000,00 

Diminta :  

Berapa ratio solvabilitas perusahaan tersebut? 

 


