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KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Satuan Pendidikan
Kompetensi Keahlian
Kode
Alokasi Waktu

:
:
:
:

Sekolah Menengah Kejuruan
Perbankan
6027
120 menit

No.
Kompetensi
1 Menerapkan prinsip profesional
bekerja
2 Melaksanakan komunikasi bisnis
3 Mendeskripsikan bank dan lembaga
keuangan bukan bank
4
Memahami fungsi dan peranan bank
serta lembaga keuangan bukan bank
5 Memahami jenis dan operasional bank

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kemampuan yang Diuji
Menerapkan pedoman, prosedur, dan
aturan kerja
Menerapkan komunikasi bisnis.
Membeda-bedakan kegiatan lembaga
bank dan lembaga keuangan bukan bank
Membedakan fungsi dan peranan bank
serta lembaga keuangan bukan bank
Membedakan jenis jenis bank sesuai UU
Pokok Perbankan No. 7 th.1992
Membeda-bedakan kegiatan Bank Umum
dan Bank Perkreditan Rakyat
Menjelaskan sumber dana modal
Menganalisis sumber-sumber dana modal
sendiri
sendiri
Menjelaskan syarat-syarat pemberian
Menganalisa permohonan kredit
kredit
berdasarkan persyaratan kredit 5C
Menguraikan jenis-jenis kredit
Memahami pengertian suku bunga dan Menerapkan rumus perhitungan bunga
angsuran kredit
Menghitung bunga dan angsuran
Menghitung bunga dan angsuran kredit.
kredit.
Mengenal pengertian dan fungsi Letter Menentukan bagan L/C
of Credit (LC)
Menjelaskan pengertian dan fungsi
Menghitung biaya-biaya yang timbul
bank garansi
dalam kegiatan bank garansi
Menguraikan pelaksanaan lalu lintas
Membedakan jenis cek
pembayaran dengan cek
Menguraikan pelaksanaan lalu lintas
Menganalisis pelaksanaan pembayaran
pembayaran dengan giro
giro
Menguraikan pelaksanaan lalu lintas
Menganalisis pelaksanaan pembayaran
pembayaran kliring
kilring
Menjelaskan implementasi etika
Menganalisa implementasi etika
perbankan
perbankan
Membedakan prinsip dasar
Menjelaskan prinsip dasar operasional
operasional bank konvensional dengan bank konvensional dengan bank syariah
bank syariah
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No.
Kompetensi
17 Menguraikan keunggulan dan
kelemahan bank konvensional
18 Menguraikan keunggulan dan
kelemahan bank syariah
19 Menjelaskan kegiatan usaha
perusahaan pegadaian
20 Menjelaskan kegiatan usaha leasing.
21
22
23
24

Menjelaskan kegiatan perusahaan
asuransi.
Mengidentifikasi instrumen pasar
modal modal
Menjelaskan operasional pasar valuta
asing
Menjelaskan kegiatan koperasi simpan
pinjam

25

Menjelaskan kegiatan usaha anjak
piutang.

26

Menjelaskan kegiatan perusahaan
dana pensiun
Menjelaskan kegiatan perusahaan
modal ventura.

27

28

Memahami usaha kartu plastik
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Kemampuan yang Diuji
Menentukan keunggulan dan kelemahan
bank konvensional
Mengklasifikasikan keunggulan dan
kelemahan bank syariah
Menghitung bunga pinjaman gadai
Menerapkan prosedur prosedur layanan
perusahaan leasing
Menghitung premi asuransi
Menghitung klaim asuransi
Mengidentifikasi instrumen pasar modal
Membedakan kurs dari beberapa negara
Menghitung kurs transaksi valuta asing
Menghitung keuntungan koperasi
simpan pinjam
Menghitung bunga pinjaman koperasi
Menentukan kegiatan usaha perusahaan
anjak piutang
Menentukan fihak fihak yang terlibat
dalam kegiatan usaha perusahaan
Menentukan jenis program pensiun
Menentukan manfaat pensiun
Menganalisa tujuan dan keuntungan
perusahaan modal ventura
Menganalisa kegiatan modal ventura
Menghitung transaksi kartu kredit
Menerapkan prosedur untuk
mendapatkan kartu kredit
Menyusun daftar pagu kartu kredit
Menghitung beaya permohonan kartu
kredit
Menghitung bunga kartu kredit
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