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Oleh : Pak Saepudin 
 
1. Suatu perusahaan haruslah inovatif mengikuti perkembangan yang ada terhadap 

hasil produksinya agar dapat diminati konsumen. Masalah mencar daya tarik ini 
merupakan pemecahan masalah pokok ekonomi .... 
Sebagaimana memecahkan masalah pokok ekonomi yang timbul akibat 
keterbatasan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Dipecahkan 
dengan pertanyaan : HOW 
Jawaban : B 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan : 
a. Keterbatasan sumber daya 
b. Perkembangan jumlah penduduk 
c. Keterbatasan kapasitas penduduk 
d. Bencana alam 
Jawaban : D 

3. BUMN adalah merupakan produsen yang melakukan kegiatan produksi yang 
menghasilkan barang/jasa. 
Jawaban : A 

4. Sistem ekonomi ada 4 : 
a. Tradisonal  
b. Sosialis/terpimpin/terpusat/komando 
c. Liberalis/kapitalis/bebas 
d. Campuran  
Ciri sistem ekonomi campiran 
a. Kegiatan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah 
b. Interaksi ekonomi sebagian terjadi di pasar, tetapi campur tangan pemerintah 

tetap ada dengan berbagai kebijakan 
c. Diperbolehkan terjadi persaingan dalam perdagangan, tetapi pemerintah tetap 

mengawasi agar tidak saling merugikan. 
Jawaban : B 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran : 
a. Perkembangan teknologi 
b. Biaya faktor produksi 
c. Harga barang substitusi 
d. Tujuan perusahaan 
e. Jumlah perusahaan yang sejenis (persaingan) 
Jawaban : E 

6. Pembahasan : 
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 Jawaban : C 
7. Pembahasan : 
 
 

Syarat keseimbangan : Pd = Ps, maka fungsi permintaan dan penewarannya harus 
dirubah dulu dari Qd = Qs ke Pd = Ps. 
Qd = -2P + 200 Qs = 60 + P 
2P = 200 – Q Ps = Q – 60  
Pd = 100 – ½ Q 
Jika pemerintah memungut pajak 10 maka persamaannya adalah : 
Pd = Ps+t  Pst = Q – 60 + 10  → Pst = Q – 50  
100 – ½ Q  = Q – 50 
100 + 50  = ½ Q + Q 
150  = 1 ½ Q 
1 ½ Q = 150 
Q  = 100 
Jawaban : D 

 
8. Kelebihan pasar persaingan monopolistik : 

a. Banyak pilihan barang yang sejenis 
b. Banyak model dan warna 
c. Terdapat berbagai mutru untuk alternatif pilihan konsumen 
Jawaban : A 

9. Kontra prestasi faktor produksi : 
a. Alam memperoleh sewa, termasuk bahan baku 
b. Tenaga kerja memperoleh upah 
c. Modal memperoleh bunga 
d. Skill memperoleh laba 
Jawaban : C 

10. Manfaat penghitungan pendapatan nasional : 
a. Merumuskan kebijakan pemerintah 
b. Membandingkan perekonomian antar daerah dan anatar negara 
c. Mengetahui struktur perekonomian negara 
d. Mengetahui tingkat kemajuan dari waktu ke waktu 
Jawaban : E 

11. Gross National Product  adalah penerimaan yang diterima seluruh penduduk baik 
yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. 

A  = Warga Indonesia yang tinggal di Indonesia 
B = Warga asing yang tinggal di Indonesia 
C = Warga Indonesia yang tinggal di Luar Negeri 
PDB = barang/jasa yang dihasilkan A dan B 

C PNB = barang/jasa yang dihasilkan A dan C          
  

Jawaban : B 
 

12. Cost Push Inflation adalah kenaikan harga barang-barang yang disebabkan oleh 
dorongan biaya produksi. 
Jawaban : A 

13. Pembahasan : 
Dampak Positif Inflasi : 
a. Pertumbuhan penwaran agregat 
b. Peningkatan output 
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c. Kenaikan gaji/upah 
d. Kenaikan keuntungan 
 
Dampak Negatif Inflasi : 
a. Ketidakpastian keadaan ekonomi ke depan 
b. Tingkat suku bunga naik 
c. Investasi menurun 
d. Penanaman modal spekulatif 
e. Barang ekspor harganya naik sehingga tidak dapat bersaing dengan negara lain. 
Jawaban : A 

14. Persamaan fungsi konsumsi C = 300.000 + 0,75 Y maka besarnya pendapatan impas 
adalah .... 
Pembahasan : 
Y = C 
C = 300.000 + 0,75 Y 
Y = 300.000 + 0,75 Y 
Y – 0.75 Y = 300.000 
0,25 Y = 300.000 
Y  = 0,25 x 300.000 
Y = 1.200.000 
Jawaban : D 

15. Persamaan fungsi tabungan S = -200.000 + 0,20 Y, jika pendapatan Rp 2.000.000,00 
naik sebesar 20% maka besarnya konsumsi setelah kenaikan pendapatan adalah : 
Pembahasan : 
S = -200.000 + 0,20 Y 
C = 200.000 + 0,80 Y 
C = 200.000 + 0,80 (2.000.000 + (2.000.000 x 20%)) 
C = 200.000 + 0,80 (2.000.000 + 400.000) 
C = 200.000 + 0,80 (2.400.000) 
C = 200.000 + 1.920.000 
C = 2.120.000 
Jawaban : C 

16. Fungsi permintaan Q = 5.000 – ½ P, jika harga yang terjadi Rp 4.000,00 maka 
koefisien elastisitasnya adalah .... 
Pembahasan : 
Diketahui, 
P = 4.000 Q = 5.000 – ½ P 
Q = 5.000 – ½ P Q’ = - ½  
 = 5.000 – ½ (4.000) 
 = 5.000 – 2.000 
 = 3.000 
Koefisien elastisitas : 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban : D 

17. Jawaban : D, bimetalis 
18. Pembahasan : 
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a. Menerima simpanan dalam bentuk giro 
b. Ikut dalam lalu lintas pembayaran 
c. Usaha valuta asing 
d. Penyertaan modal 
e. Usaha perasuransian 
Jawaban : D 

19. Pembahasan : 
Tujuan kebijakan moneter : 
a. Menjaga stabilitas ekonomi 
b. Menjaga stabilitas harga 
c. Meningkatkan kesempatan kerja 
d. Perbaikan neraca pembayaran 
Jawaban : B 

20. Pembahasan : 
Dampak pengangguran terhadap individu : 
a. Tidak terpenuhinya kebutuhan 
b. Berkurangnya pendapatan keluarga 
c. Beban keluarga bertambah 
d. Beban mental bertambah 
 
Dampak pengangguran terhadap sosial : 
a. Meningkatnya kriminalitas 
b. Meluasnya kemiskinan 
c. Kerawanan sosial lainnya 
Jawban : A 

21. Fungsi APBN terdiri dari : 
a. Stabilisai, merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan 

fundamental perekonomian. 
b. Alokasi, artinya anggaran negara dapat menjadi instrumen untuk 

mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi secara efisien. 
c. Distribusi, biasanya digunakan sebagai alat untuk pemerataan pendapatan yang 

berkeadilan. 
d. Perencanaan, dijadikan pedoman pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun berjalan. 
e. Otorisasi, artinya dijadikan dasar untuk melaksanakan pengeluaran dan 

pendapatan negara/daerah pada tahun ybs. 
f. Pengawasan, artinya menjadi variabel kontrol dan pengendalian kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
Jawaban : C 

22. Pembahasan : 
Belanja negera untuk pemerintah daerah : 
a. Dana bagi hasil 
b. Dana Alokasi Umum 
c. Dana Alokasi Khusus 
d. Dana Otonomi Khusus 
Jawaban : E 

23. Sistem Kurs Valuta Asing dibagi 3 : 
a. Kurs bebas (freety-floating exchange rate system), adalah perbandingan nilai mata 

uang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran diserahkan kepada 
pasar tanpa campur tangan pemerintah. 

b. Kurs tetap (fixed exchange rate system), adalah sistem kurs yang ditetapkan 
pemerintah. Artinya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang 
negara lain ditentukan oleh pemerintah. 

Bila dapat DAU siap 
bagi-bagi korupsi 



c. Kurs mengambang tenkendali (managed floating exchange rate system) adalah 
sistem kurs yang ditentukan oleh pasar pada kisaran tertentu, jika kurs melebihi 
kisaran tersebut maka pemerintah campur tangan. 

Jawaban : B  
24. Dalam perdagangan internasional pembayaran dilakukan dengan pernyataan 

tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan sejumlah uang dan 
untuk kepentingan pihak eksportir (beneficiary). Pembayaran di luar negeri 
dilakukan dengan .... L/C 
Jawaban : D  
Cara Pembayaran Internasional : 
a. Cash Payment (Tunai), yaitu importir membayar tunai barang yang dimpornya 

karena belum saling mengenal. 
b. Cable Order (Tranfer Telegrafis), yaitu perintah pembayaran yang dikirimkan 

melalui telegraf atau telex dari bank dalam negeri ke bank korespondennya di 
luar negeri.  

c. Commercial Bill of Exchange (Wesel), yaitu surat yang diisi oleh penjual yang 
berisi perintah kepada si pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu 
tertentu. 

25. Beberapa produk pasar modal : 
a. Saham, adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan. 
b. Right Issue, adalah hak bagi pemodal lama membeli saham baru yang 

dikelurkan emiten. Emiten adalah perusahaan yang menjual sebagian sahamnya 
kepada masyarakat investor di bursa efek. 

c. Obligasi, adalah sertifikat piutang yang                                
berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan emiten. 

d. Obligasi konversi, adalah sertifikat                 
piutang yang dapat diubah menjadi saham. 

e. Waran, adalah hak untuk membeli                   
saham biasa yang waktu dan harganya sudah ditentukan. 

f. Reksa dana, adalah sekumpulan saham, obligasi            
dan efek (surat berharga) lainnya yang dibeli          
sekelompok investor. 

  
26. Kegiatan manajemen pemasaran : 

a. Riset pasar 
b. Segmentasi (pemialahan) 
c. Targeting & positioning 
d. Marketing mix (bauran pemasaran) yang meliputi : P4 = product, price, promotion, 

position. 
Jawaban : B 

27. Dalam badan usaha terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Anggota pasif hanya 
menyetor sejumlah modal dan memiliki tanggung jawab terbatas, adalah bentuk 
badan usaha CV (persekutuan komanditer) 
Jawaban : C 
Pembahasan : 
Firma, adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam menjalankan usahanya 
dengan memakai satu namauntuk kepentingan bersama. 
Perseroan Terbatas, adalah perseroan yang modalnya terdiri atas saham-saham/sero. 
Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab saham yang dimiliki. PT disebut juga 
Limited Trading Company (Ltd) 

28. Urutan Struktur Organisasi Koperasi : 
a. Koperasi primer (lembaga, desa, kecamatan) 



b. Koperasi pusat (kabupaten, kota) 
c. Koperasi gabungan (propinsi) 
d. Koperasi induk (negara) 
Jawaban : E 

29. Peran wirausaha : 
a. Meningkatkan pendapatan nasional 
b. Meningkatkan pemasukan negara dari pajak 
c. Memperluas lapangan kerja 
d. Meningkatkan penawaran agregat 
Jawaban : A 

30. Persamaan dasar akuntansi dari transaksi : 
Tanggal 7 September 2007 Salon “Luwes” menerima tunai jasa potong rambut Rp 
150.000,00 dan perawatan wajah Rp 250.000,00. 
Kas (D)   Rp 400.000,00 
  Pendaatan (jasa/K)  Rp 400.000,00 
Jawaban : E 

31. Pensil alis, jepitan, bedak dan shampo bagi perusahan salon termasuk “Perleng-
kapan”.  
Jurnal umum dari pembelian tunai alat-alat kecantikan di atas Rp 600.000,00 
adalah... 
Perlengkapan (D) Rp 600.000,00 
  Kas (K)   Rp 600.000 

32. Tanggal 1 November 2007 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun Rp 12.000.000,00. 
Transaksi ini jika dicata sebagai sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaian per 
31 Desember 2007 adalah.... 
Transaksi tersebut jika dibuat jurnal penyesuaian akan terjadi dua kemungkinan; (a) 
dicatan sebagai beban, maka hitung jumlah bulan terpakai November – Desember 
(2 bulan) x (Rp 12.000.000,00 : 12) = Rp 2.000.000,00. Sehingga jurnal penyesu-
aiannya sbb. 
Beban sewa   Rp 2.000.000,00 
  Sewa dibayar di muka  Rp 2.000.000,00 
(b) apabila dicata sebagai harta, jurnal penyesuaiannya sbb. 
Sewa dibayar dimuka  Rp 10.000.000,00 
  Beban sewa    Rp 10.000.000,00 
Jawaban : D 

33. Pembahasan : 
Modal Akhir   = Modal awal + tambahan modal 
Tambahan modal  = Laba bersih – Prive 
Laba bersih  = (Laba kotor – beban-beban usaha) + (pendapatan luar 
       usaha – beban luar usaha) 
 

Modal awal       Rp 200.000.000,00 
Pendapatan usaha Rp 140.000.000,00 
Beban usaha  (Rp 77.000.000,00) 
       Rp   63.000.000,00   
Pedapatan luar usaha Rp     1.900.000,00 
Beban luar usaha (Rp     2.00.000,00) 
       Rp     1.700.000,00 + 
Laba bersih     Rp   64.700.000,00 
Prive      (Rp   3.000.000,00) 
Tambahan modal      Rp   61.700.000,00 + 
Modal akhir       Rp 261.700.000,00 
Jawaban : C 
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