
Contoh soal WMI 

 

1. Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak 

benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi yang benar tentang fakta material 

sehingga informasi dimaksud menjadi menyesatkan, maka pihak – pihak yang wajib bertanggung 

jawab baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, atas kerugian yang timbul adalah: 

I. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran. 

II. Direktur dan Komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. 

III. Penjamin Pelaksana emisi efek. 

IV. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lainnya yang memberikan pendapat atau 

keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran. 

 

a. I dan II saja 

b. III saja 

c. I, II, dan III saja 

d. I, II, III, dan IV 

 

2. Perusahaan Efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek 

diwajibkan memiliki Modal Disetor dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang – kurangnya: 

a. Rp 10 milliar ; Rp 500 juta 

b. Rp 500 juta ; Rp 200 juta 

c. Rp 1 milliar ; Rp 200 juta 

d. Rp 1 milliar ; Rp 400 juta 

 

3. Diantara jenis transaksi di bawah ini, yang manakah yang tidak dimasukkan di dalam 

penghitungan Gross National Product ( GNP )? 

I. Penjualan mobil baru 

II. Penjualan mobil bekas 

III. Penggunaan listrik untuk rumah tangga 

IV. Transaksi saham dan obligasi 

 

a. II, III 

b. II, IV 

c. III, IV 

d. IV saja   

 

 

 

 

 



4. Pada obligasi tanpa kupon ( zero coupon bond ), seiring dengan berjalannya waktu: 

a. Pada awal emisi dijual diatas nominal dan nilainya akan menurun menjelang jatuh tempo 

b. Pada awal emisi dijual diatas nominal dan nilainya akan menaik menjelang jatuh tempo 

c. Pada awal emisi dijual dibawah nominal dan nilainya akan menaik menjelang jatuh tempo 

d. Pada awal emisi dijual dibawah nominal dan nilainya akan menurun menjelang jatuh tempo 

 

 

5. Diantara obligasi berikut ini, manakah yang mempunyai durasi paling panjang: 

a. Jangka waktu 10 tahun, bunga 5% 

b. Jangka waktu 10 tahun, bunga 8% 

c. Jangka waktu 15 tahun, bunga 8% 

d. Jangka waktu 15 tahun, bunga 5% 

 

6. Deviden saham biasa dari sebuah perusahaan pada tahun lalu adalah sebesar Rp 2.000,- dan 

deviden saham preferen adalah sebesar Rp 2.350,-. Jika tahun ini laba perusahaan naik sebesar 

15%, yang mungkin terjadi adalah: 

a. Deviden saham biasa tidak berubah, deviden saham preferen naik 

b. Deviden saham biasa dan deviden saham preferen tidak berubah 

c. Deviden saham biasa dan deviden saham preferen naik 

d. Deviden saham biasa naik, deviden saham preferen tetap 

 

7. Saat ini anda memiliki 9.000 saham PGAS. Selain kebijakan deviden tunai, PGAS juga 

mengeluarkan saham bonus dengan rasio 35 saham untuk setiap 100 saham. Berapakah jumlah 

saham anda, setelah corporate action tersebut?  

a. 30.150 lembar saham 

b. 12.150 lembar saham 

c. 25.150 lembar saham 

d. 15. 150 lembar saham 

 

8. Saham PT. X memiliki PER = 7 kali, dan laba ditahan 40%. Jika anda mengharapkan keuntungan 

sebesar 20%. Berapakah perkiraan pertumbuhan laba? 

a. 14% 

b. 11,43% 

c. 11% 

d. 12% 

 

9. Dari sekumpulan data berikut ini: X1 = 5%, X2 = 10%, X3 = -10%, X4 = 15%, X5 = -5%. Hitunglah 

variansi dan standard deviasinya? 

a. 43 dan 6,56 

b. 50 dan 7,07 

c. 86 dan 9,3 

d. 70 dan 8 



 

10. Dalam periode harga – harga turun, semua pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali: 

                                                    LIFO                     FIFO 

a. Pajak                                     Tinggi                   Rendah 

b. Laba bersih                          Tinggi                   Rendah 

c. Harga pokok penjualan      Tinggi                   Rendah 

d. Modal Kerja                         Tinggi                   Rendah 
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