
1. Perusahaan jaket kulit “Isakuiki” di daerah “Y” berproduksi untuk memenuhi permintaan 
pangsa pasar Eropa karena kualitasnya berstandar internasional (ISO) dan harganya yang 
bersaing sehingga produk dibuat sesuai dengan ukuran badan orang Eropa. Jika dilihat dari 
pokok permasalahan ekonomi, pemenuhan kebutuhan produk tersebut memecahkan 
permasalahan .... 
A. di mana produk jaket dibuat 
B. untuk siapa jaket diproduksi 
C. siapa yang membuat produk jaket 
D. bagaimana cara membuat jaket 
E. kapan produk jaket digunakan 
jawab : B 
Pembahasan : 
Masalah Pokok Ekonomi Modern 
Masalah pokok ekonomi modern terdiri dari tiga macam, yaitu. 
a. What (apa dan berapa yang diproduksi ?) 

Menyebutkan jenis dan jumlah yang akan diproduksi. Karena sumber daya terbatas, 
masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Selanjutnya ditentukan 
berapa jumlah yang akan diproduksi sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang 
harus dialokasikan untuk makanan, obat-obatan, dst. 

b. How (bagaimana cara memproduksi ?) 
Berhubungan dengan teknologi dan metode produksi apa yang digunakan untuk 
memproduksi barang. Bagaimana mengombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar 
berhasil guna dan berdaya guna. 

c. For whom (untuk siapa diproduksi ?) 
Untuk siapa diproduksi dan siapa yang akan menikmati hasilnya. 

2. Suatu daerah yang baru terkena musibah banjir, mengalami kesulitan atau kelangkaan air 
bersih sehingga banyak terjangkit penyakit kulit (gatal-gatal). Yang menyebabkan air bersih 
langka adalah ..... 
A. harga  air bersih cenderung naik 
B. kebutuhan air bersih tak terbatas 
C. setiap orang memaksimumkan kepuasannya 
D. persediaan tidak sesuai dengan rencana 
E. sumber air bersih tercemar kotoran 
jawab : B 
Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan kepada berbagai masalah. Masalah timbul karena 
adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Keinginan manusia tidak terbatas, 
sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Karena keterbatasan alat pemuas inilah 
manusia dituntut arif dalam penggunaan sumberdaya yang terbatas dalam menghasilkan 
barang dan jasa agar dapat mengimbangi keinginannya yang tidak terbatas dan untuk 
memperolehnya diperlukan pengorbanan. 

3. Dampak positif dan negatif dari penerapan sistem ekonomi : 
1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi 
2. Kebebasan memiliki sumber daya produksi mendorong partisipasi masyarakat dalam 

perekonomian 
3. Pemilik sumber daya produksi adalah individu sehingga dapat mengeksploitasi golongan 

pekerja 
4. Setiap tindakan didasarkan atas motif mencari keuntungan sehingga menimbulkan efisiensi 

dan efektivitas 
5. Kesalahan alokasi sumber daya oleh individu sering menimbulkan gejolak yang merugikan 

masyarakat 
6. Perekonomian diatur negara, sehingga jarang terjadi krisis ekonomi 



Dampak positif penerapan sistem ekonomi pasar adalah ... 
A. 1, 2, dan 4   
B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 4, dan 5 
D. 2, 4, dan 6 
E. 3, 5, dan 6 
Jawab : A 
Sistem Ekonomi Pasar (Market System/Price System) 

Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai 
dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem 
ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations. 

Ciri-cirinya : 

a. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. 
b. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. 
c. Aktivitas ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. 
d. Semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat (swasta) 
e. Pemerintah tidak campur tangan dalam pasar 
f. Persaingan dilakukan secara bebas 
g. Karena persaingan bebas, modal menjadi berperan penting dalam kegiatan ekonomi 

 
Kebaikan : 
a. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 
b. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi 
c. Timbul persaingan untuk maju 
d. Menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi, karena barang yang kurang bermutu 

tidak akan laku di pasar 
e. Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan dipertimbangkan atas motif mencari 

keuntungan 
 
Keburukan : 
a. Sulit melakukan pemerataan pendapatan 
b. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya 

semakin bertambah kaya, dan yang miskin tetap miskin 
c. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat 
d. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh 

individu 
 
4. Perhatikan peran konsumen dan produsen berikut ini ! 

1. Penyedia faktor produksi 
2. Menerima pembayaran pajak 
3. Pengguna barang dan jasa 
4. Pengguna faktor produksi 
5. Membayar sewa, upah, bunga, laba 
6. Menerima sewa, uapah, bunga, laba 
Yang merupakan peran rumah tangga konsumen adalah ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 6 
C. 2, 3, dan 4 
D. 3, 4, dan 5 
E. 4, 5, dan 6 
Jawab : B 



Peran Konsumen dan Produsen 

1. Rumah Tangga Konsumen (RTK) 
 
Perhatikan kegiatan ekonomi di sekitarmu. Lihatlah peranan rumah tangga konsumen yang 
tampak disana. Kemudian, cocokkan dengan peranan rumah tangga konsumen dalam 
kegiatan ekonomi berikut ini. 
 
a. Menyediakan factor-faktor produksi bagi perusahaan berupa uang, tanah, tenaga 

kerja, modal dan keahlian. 
b. Menerima imbalan jasa dari penggunaan factor-faktor produksi yang dimilikinya 

berupa upah, bunga, sewa dan laba. 
c. Melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli dan menggunakan barang dan jasa hasil 

produksi. 
d. Membayar pajak kepada pemerintah atau Negara. 

 
2. Rumah Tangga Produsen (RTP) 

Pada umumnya, peranan rumah tangga produsen (RTP) dalam kegiatan ekonomi adalah 
sebagai berikut. 
a. Membayar imbalan jasa atas penggunaan factor-faktor produksi kepada rumah tangga 

konsumen berupa pembayaran upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan atau 
laba. 

b. Mengelola faktor-faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. 
c. Menjual dan mendistribusikan barang hasil produksi. 
d. Menerima pendapatan atas penjualan barang dan jasa. 
e. Membayar pajak kepada Negara.  

 
3. Rumah Tangga Pemerintah (RTG) 

Pada dasarnya peranan rumah tangga pemerintah (RTG) dalam kegiatan ekonomi adalah 
sebagai berikut. 
a. Membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah yang dikenal dengan sebutan 

belanja barang dan pegawai. 
b. Menerima pajak dari para wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. 
c. Melakukan produksi barang dan jasa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
d. Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dalam 

bidang fiscal dan moneter. 
e. Membuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian 

nasional. Misalnya, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perpajakan, Dan 
Undang-Undang Antimonopoli. 

 
4. Masyarakat Luar Negeri 

Selain berperan dalam kegiatan ekspor dan impor, masyarakat luar negeri juga berperan 
dalam kegiatan ekonomi berikut ini. 
a. Mengelola investasi atas penanaman modal asing dengan mendirikan perusahaan milik 

asing dan swasta nasional (joint venture). 
b. Menerima bantuan luar negeri berupa pinjaman dari Negara-negara asing atau 

lembaga keuangan internasional. 
  

5. Produk sepatu merek “PRIMA” di Pusat Grosir Cililitan bulan Februari 2009 mengalami 
penurunan harga dari Rp 120.000,00 menjadi Rp 90.000,00 sehingga jumlah sepatu yang 
diminta naik dari 40 unit menjadi 60 unit. 
Sepatu merek “PRIMA” memiliki permintaan bersifat ... 
A. elastis 
B. inelastis 
C. elastis sempurna 
D. elastis uniter 
E. inelastis sempurna 



jawab : A 
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6. Perusahaan roti “Aduhai Lezat” mempunyai fungsi permintaan Pd = 4 – Qd dan fungsi 
penawaran Ps = 1 + 0,5 Qs. Jika pemerintah mengenakan tarif pajak Rp 1,00/unit barang, maka 
titik keseimbangan sebelum dan setelah pajak adalah …… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jawab : C 
Pembahasan : 
Pd = 4 – Qd  atau  Qd = 4 – P 
Ps = 1 + 0,5 Qs atau 0,5 Qs = -1 + P 
Jika permintaan mengenakan tarif  pajak Rp 1,00/unit barang, mata titik keseimbangan sebelum 
dan setelah pajak adalah …. 
Keseimbangan sebelum pajak, di mana syarat keseimbangan Qd = Qs 



Qd = Qs 
Qd = 4 – P,   Qs  = 0,5 Qs = - 1 + P 
   = 0,5 Qs = - 1 + P 
            Qs = - 2 + 2P 
4 – P  = - 2 + 2P  Jika P = 2, maka  Q = 4 - P 
- P – 2P  = -2 – 4       Q = 4 - 2 
- 3P   = -6      Q = 2 
     P = 2          Jadi titik korespondensinya (2 ; 2) 
 
Titik kesimbangan setelah pajak : 
P’ = 1 + 0,5Qs + t 
P’ = 1 + 0,5Qs + 1 
P’ = 2 + 0,5Qs −→  0,5Qs = - 2 + P 
    Qs = - 4 + 2P 
Qd = Qs 
4 – P  = - 4 + 2P 
-P -2P  = - 4 – 4 
-3P = - 8 
       P = -8/-3 
       P = 2,6 −→  jika P = 2,6 maka  Q = - 4 + 2(2,6) 
       Q = - 4 + 5,2 
       Q = 1,2 
     Jadi titik korespondensinya ( 1,2 ; 2,6) 

 
 
 


