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01. Kasus Uang Jajan
Selama bulan November 2011, Andi mendapatkan uang jajan sebesar Rp 1.000.000,00.
Selama bulan tersebut Andi menghabiskan
Rp 700.000,00 untuk uang jajan,
Rp 200.000,00 untuk uang transpotasi, serta
Rp 100.000,00 untuk menonton konser
musik. Pada akhir bulan, Andi meminjam
uang ke temannya, Rosita, sebesar
Rp 200.000,00 untuk membeli pulsa telepon
genggam.
Pertanyaan:
a. Sebutkan informasi akuntansi yang dapat
kamu temukan dalam cerita di atas!
b. Adakah keputusan ekonomi yang dapat
diperoleh Andi dari kasus uang jajan di
atas? Jika ya, apakah keputusan ekonomi
itu?
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02. Kasus Pentas Seni
OSIS di sekolahmu telah mengadakan acara
pentas seni minggu lalu. Kamu adalah ketua
acara tersebut. Berikut ini adalah informasi
yang telah kamu miliki:
 Uang jajan rata-rata panitia pentas seni
adalah Rp 500.000,00
 Kamu telah membayar pengisi acara sebesar Rp 20.000.000,00
 Kamu telah membayar tiket dan materi
publikasi sebesar Rp 8.000.000,00
 Kamu harus membayar panggung dan
dekorasi sebesar Rp 6.000.000,00
 Kamu harus membayar satpam sekolah
untuk keamanan sebesar Rp 1.000.000,00
 Kamu mendapatkan pemasukan tiket senilai Rp 15.000.000,00
 Ada 10 band dan 2 tim penari yang
mengisi acara tersebut
 Pemasukan melalui donasi dari orang tua
murid adalah sebesar Rp 5.000.000,00
 Total tiket yang terjual adalah 300 tiket
 Pemasukan melalui sponsor adalah
Rp 10.000.000,00
 Guru-guru tidak datang dalam acara tersebut
Pertanyaan:
a. Informasi akuntansi apakah yang dapat
kamu temukan dalam acara tersebut?
b. Setelah informasi akuntansi tersebut kamu
peroleh, apakah keputusan ekonomi yang
dapat kamu buat?
c. Siapa saja pihak yang terkait dengan informasi akuntansi tersebut? Tools apa yang
kamu gunakan untuk menginformasikan
mereka?
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03. Kasus membeli iPad
Hari ini tanggal 1 Januari 2012. Kamu ingin
sekali membeli iPad. Setelah minta ke orang
tuamu, mereka menolak membelikannya
dengan alasan harganya yang mahal. Karena
kamu sangat ingin memiliki iPad tersebut,
kamu memutuskan untuk tetap membeli
iPad tersebut dengan uang kamu sendiri.
Berikut ini adalah data yang kamu miliki
pada tahun 2011 (tahun lalu):
 Uang jajan per bulan kamu
Rp 1.000.000,00
 Kamu tidak punya tabungan sama sekali
 Kamu telah mendapatkan THR
Rp 2.000.000,00 tahun lalu
 Harga iPad adalah Rp 6.000.000,00 (dan
tidak akan ada perubahan harga iPad, baik
yang baru ataupun yang bekas)
 Pengeluaran kamu perbulan dipakai untuk
makan Rp 300.000,00; nonton bioskop
Rp 200.000,00; serta transportasi
Rp 200.000,00
Pertanyaan:
a. Apa yang seharusnya kamu lakukan agar
kamu bisa membeli iPad pada tanggal 31
Desember 2012? (gunakan data-data
kamu selama tahun 2011)
b. Jika pada tanggal 31 Desember 2012 uang
kamu tetap tidak cukup, apa yang bisa
kamu lakukan?
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