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1. Perhatikan pernyataan tentang pembangunan

ekonomi!

(1) Distribusi pendapatan nasional masih

timpang.

(2) Pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan.

(3) Penyerapan tenaga kerja masih rendah.

(4) Perekonomian tidak mengalami banyak

guncangan.

(5) Terbuka kesempatan kerja yang luas

bagi angkatan kerja.

Yang merupakan keberhasilan

pembangunan ekonomi adalah….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (4), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

2. Jumlah angkatan kerja yang besar tidak

selalu dibarengi dengan kualitas SDM yang

memadai. Hal tersebut ditandai bahwa

sebagian besar dari pengangguran adalah

lulusan SMA yang belum siap memasuki

dunia kerja. Untuk mengatasi kesenjangan

tersebut, perlu dilakukan usaha

meningkatkan kualitas SDM dengan cara ….

A. Meningkatkan fasilitas teknologi yang

lebih modern

B. Memperbanyak proyak padat karya dan

padat modal

C. Mengirim karyawan dan manager

bekerja di luar negeri

D. Meningkatkan upah gaji karyawan

untuk motivasi kerja

E. Penyelenggaraan berbagai latihan kerja

oleh pemerintah dan swasta

3. Tabel harga valuta asing:

Mata
Uang

Kurs Beli Kurs Jual Kurs
Tengah

$ Rp9.300,00 Rp9.450,00 Rp9.375,00
YEN Rp110,00 Rp114,00 Rp112,00

Bapak Anton melakukan penjualan ikan

tuna ke Jepang dengan nilai Rp1 milyar dan

ia juga membeli barang elektronik dari

Jepang berjimlah 5.000.000,00 yen. Sesuai

kesepakatan pembayaran dilakukan oleh

pihak Bank, karena baik pembeli atau

penjual adalah nasabah Bank yang

bersangkutan.

Berapa rupiahkah yang akan diterima atau

dibayar Pak Anton?

A. Rp630.000.000,00

B. Rp570.000.000,00

C. Rp450.000.000,00

D. Rp440.000.000,00

E. Rp430.000.000,00

4. Indonesia melakukan kerja sama dalam

perdagangan internasional dengan Jepang.

Indonesia mengekspor gas alam cair dan

hasil bumi, sedangkan dari Jepang,

Indonesia mengimpor kendaraan karena

lebih murah dibandingkan memproduksi

sendiri. Faktor yang melandasi perdagangan

Indonesia dengan Jepang adalah ….

A. Perbedaan sumber daya manusia

B. Perbedaan selera konsumsi masyarakat

C. Penghematan biaya produksi/efisiensi

D. Perbedaan penggunaan bahan baku

produksi

E. Kerja sama kawasan negara tetangga

5. Tarif pajak badan dalam negeri dan bentuk

usaha tetap:

Lapisan Penghasilan kena pajak Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000,00 10%
Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 15%
Di atas Rp100.000.000,00 30%
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CV Usaha Jaya selama tahun 2009

memperoleh laba bersih Rp220.000.000,00,

maka besarnya pajak terutang adalah ….

A. Rp22.000.000,00

B. Rp41.000.000,00

C. Rp48.500.000,00

D. Rp58.400.000,00

E. Rp66.000.000,00

6. APBN diarahkan untuk mengurangi

pengangguran dan pemborosan sumber daya

serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian.

Dalam hal ini APBN mempunyai fungsi ….

A. Distribusi

B. Perencanaan

C. Otorisasi

D. Alokasi

E. Stabilisasi

7. Berikut ini ciri – ciri sistem ekonomi :

(1) Permasalahan ekonomi dipecahkan

berdasarkan kebiasaan.

(2) Pemerintah menentukan aktivitas

ekonomi.

(3) Pasar merupakan fokus kegiatan

ekonomi.

(4) Adanya prinsip kebersamaan

(kolektivisme).

(5) Terdapat kebebasan memilih lapangan

pekerjaan dan lapangan usaha.

(6) Terdapat persaingan diantara pelaku

ekonomi terutama untuk menguasai

pasar.

Dari ciri – ciri diatas yang termasuk ciri –

ciri sistem ekonomi pasar adalah ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (2), (3), dan (5)

D. (3), (5), dan (6)

E. (3),(4), dan (5)

8. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Permintaan datangnya dari rumah

tangga konsumen.

(2) Penawaran datangnya dari rumah tangga

konsumen.

(3) Memperoleh penghasilan berupa gaji.

(4) Berperan sebagai pelaku proses

produksi.

(5) Tinggi rendah balas jasa dipengaruhi

faktor letak.

Yang merupakan pasar faktor produksi

tenaga kerja adalah ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (5)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (3), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

9. Keadaan dalam masyarakat terjadi harga

yang selalu naik, banyak terjadi PHK,

pengangguran bertambah, inflasi semakin

tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut

pemerintah mengadakan kebijakan antara

lain:

(1) Menaikkan tarif pajak

(2) Diversifikasi pajak

(3) Menaikkan tingkat suku bunga

(4) Politik pasar terbuka

(5) Mengadakan diskriminasi harga

Yang termasuk kebijakan fiskal adalah ….

A. (1) dan (2)

B. (2) dan (3)

C. (3) dan (4)

D. (3) dan (5)

E. (4) dan (5)

10. Pada tingkat harga Rp900,00 jumlah barang

yang ditawarkan 450 unit. Sedangkan pada

tingkat harga Rp1.000,00 jumlah barang

yang ditawarkan 500 unit. Jika fungsi
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permintaan Q = 80 – 2P, berapakah titik

keseimbangan pasar?

A. (16, 32)

B. (16, 48)

C. (24, 28)

D. (24, 32)

E. (32, 16)

11. Perhatikan ciri – ciri pasar barang berikut

ini!

(1) Terdapat beberapa produsen yang

menguasai pasar

(2) Barang yang diperdagangkan bersifat

homogen

(3) Masing – masing penjual mempunyai

kekuatan menentukan harga

(4) Produsen bebas keluar masuk pasar

(5) Penjual sebagai price taker

(6) Produsen baru silit memasuki pasar

Yang termasuk ciri – ciri pasar oligopoli

adalah ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (6)

C. (2), (4), dan (5)

D. (3), (4), dan (5)

E. (4), (5), dan (6)

12. Fungsi penawaran suatu barang Q = 100 +

3P. Apabila harga berubah dari 100 menjadi

120, maka besarnya elastisitas penawaran

adalah ….

A. 1,33

B. 1,25

C. 1

D. 0,75

E. 0,67

13. Setiap musim hujan tiba, beberapa kawasan

di Indonesia sering dilanda banjir. Hal ini

terjadi karena alih fungsi lahan menjadi

gedung perkantoran atau tempat usaha, dan

menimbulkan kelangkaan lahan resapan air

terutama di perkotaan.

Cara yang paling tepat untuk mengatasi

masalah tersebut adalah ….

A. Membongkar gedung – gedung yang ada

dan mengembalikan lahan bekas gedung

tersebut seperti keadaan semula

B. Menyediakan lahan baru di daerah yang

masih kosong untuk dijadikan tempat

resapan air dan penghijauan

C. Membuat lubang biopori di setiap lahan

yang masih tersisa di antara bangunan

atau tempat air tergenang

D. Melakukan pengerukan sungai dari

sampah dan tanah yang mengendap

sehingga air mengalir dengan lancar

E. Membuat danau untuk menampung air

hujan sebelum dialirkan ke sungai di

sekitar pemukiman penduduk

14. Seorang wirausaha akan melakukan kegiatan

yang terkait dengan produksi baik berupa

barang maupun jasa. Berikut ini kegiatan

yang dilakukan seorang wirausaha:

(1) Bagaimana distribusi yang paling

efektif.

(2) Jenis barang apa yang akan diproduksi.

(3) Jumlah modal sangat menentukan

tingkat produksi.

(4) Bagaimana teknik produksi yang

digunakan.

(5) Target dan sasaran akhir dari barang

yang diproduksi.

Yang merupakan masalah pokok ekonomi

modern adalah ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (4), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)
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15. Perhatikan kegiatan – kegiatan ekonomi

berikut!

(1) Bu Diah selalumemilih dan menawar

barang – barang yang akan dibeli.

(2) Untuk menarik pelanggan, rumah makan

“Enak” memberi diskon 10% untuk

pembeli.

(3) “Top Tour & Travel” menambah

jaringan usaha dengan membuka rumah

makan dan penginapan.

(4) Dalam membelanjakan uangnya, Mona

selalu berpedoman pada skala prioritas

yang telah disusunnya.

(5) Dengan memasang iklan harga barang

menjadi naik, namun tetap dilakukan

oleh Pak Dibyo untuk meningkatkan

penjualan dan keuntungan.

Yang merupakan peran dari produsen adalah

….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (3), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

16. Puspa seorang siswa SMA diberi uang saku

Rp15.000,00 per hari. Untuk hari ini dia

minta ditambah menjadi Rp25.000,00

karena takut kegiatan di sekolahnya sampai

malam, maka Puspa dalam memegang uang

termasuk motif ….

A. Spekulasi

B. Menabung

C. Prestise

D. Berjaga – jaga

E. Transaksi

17. Berikut ini fungsi dari bank:

(1) Menyediakan jasa – jasa bank.

(2) Menghimpun dana dari masyarakat.

(3) Mengatur dan menjaga sistem

pembayaran.

(4) Memberi kredit kepada masyarakat.

(5) Mengatur dan mengawasi bank.

Yang merupakan fungsi dari bank umum

adalah ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (3), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

18. Dalam menyalurkan kredit, bank umum

senantiasa mengikuti kebijakan moneter

yang ditetapkan oleh bank sentral. Hal ini

dilakukan dalam rangka menjaga agar nilai

mata uang dalam negeri terhadap luar negeri

dan harga barang stabil.

Berdasarkan pernyataan di atas, peranan

bank dalam penyaluran kredit adalah ….

A. Meningkatkan pemerataan pendapatan

B. Menjadi salah satu alat stabilitas

ekonomi

C. Meningkatkan modal dan kegairahan

usaha

D. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas

uang

E. Meningkatkan daya guna dan peredaran

barang

19. Perhatikan data berikut!

(dalam triliun rupiah)

 PBD 1.600

 Penyusutan 120

 Pajak langsung 240

 Pajak tak langsung 90

 Pendapatan masyarakat

Indonesia di luar negeri 80

 Pendapatan warga Negara

asing di Indonesia 140

 Pembayaran transfer 170

 Iuran asuransi dan iuran

jaminan sosial 70
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berdasarkan data di atas, besarnya

Disposible Income (DI) adalah ….

A. Rp690 triliun

B. Rp850 triliun

C. Rp1.190 triliun

D. Rp1.330 triliun

E. Rp1.430 triliun

20. Indeks Harga Konsumen pada tahun 2009:

Bulan IHK
Januari
Februari
Maret

100,23
104,69
107,46

Berdasarkan tabel diatas, laju inflasi bulan

Maret adalah ….

A. 2,57%

B. 2,65%

C. 4,26%

D. 4,45%

E. 7,21%

21. Pergerakan harga barang kebutuhan pokok

maupun barang – barang lain terus

menunjukkan kenaikan. Hal ini

mengindikasikan adanya inflasi.

Dampak negatif dari inflasi terhadap

perdagangan internasional adalah ….

A. Kesulitan bersaing bagi eksportir

disebabkan oleh naiknya bahan – bahan

baku

B. Karyawan yang gajinya tidak

mengalami kenaikan akan mendapatkan

barang dan jasa dalam jumlah semakin

sedikit

C. Pada kuantitas produksi yang sama,

produsen akan mengeluarkan biaya

produksi lebih tinggi

D. Pihak yang memiliki utang (debitur)

sulit membayar karena nilai utang

semakin tinggi

E. Inflasi mendorong orang untuk

berspekulasi dengan menggunakan

sumber ekonomi yang tidak efisien

berakibat pada turunnya produksi

22. Dampak neraca pembayaran terhadap

perekonomian suatu negara jika neraca

pembayarannya defisit adalah ….

A. Negara terpaksa melepas cadangan

devisanya untuk membayar ke luar

negeri

B. Bekerja sama dengan bank dunia untuk

mendapat bantuan dana tanpa bunga

C. Negara terpaksa mengubah struktur

ekonominya ke arah perbaikan

D. Negara berusaha menutupi dengan

menambah utang luar negeri

E. Negara menjalankan strategi investasi

melalui utang luar negeri

23. Pola konsumsi Yudi dengan fungsi C =

1.600.000 + 0,6Y. Jika pendapatannya

Rp5.000.000,00 naik menjadi

Rp6.500.000,00, maka besar tabungan Yudi

adalah ….

A. Rp5.500.000,00

B. Rp4.600.000,00

C. Rp3.600.000,00

D. Rp1.000.000,00

E. Rp400.000,00

24. Amir sebagai manager personalia

merencanakan penerimaan pegawai baru.

Dalam rangka merealisasikan rencananya,

Amir mrlakukan kegiatan – kegiatan mulai

dari menentukan panitia, menetapkan tugas,

dan tanggung jawab masing –masing

individu, serta mendelegasikan wewenang

kepada bawahan.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh

Amir sesuai dengan fungsi managemen,

yaitu ….

A. Forcasting

B. Controlling
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C. Planning

D. Organizing

E. Actuating

25. Jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan

peningkatan, namun di sisi lain belum

semua anggota koperasi maupun masyarakat

merasakan keberadaannya. Secara umum,

hal tersebut disebabkan oleh kurangnya

modal, kesadaran anggota masih rendah, dan

kemampuan sebagian pengurus koperasi

masih terbatas.

Untuk mengatasi hal tersebut, dapat

dilakukan cara ….

A. Pengurus mencari tambahan modal,

meningkatkan pengelolaan koperasi

sehingga dapat menarik anggota dan

masyarakat menjadi pelanggan tetap

B. Menarik anggota sebanyak – banyaknya

mengingat keanggotaan koperasi

bersifat sukarela dan terbuka

C. Agar keuntungan meningkat dan dapat

member SHU tinggi, maka bunga

pinjaman dan harga barang – barang

dinaikkan setinggi mungkin

D. Menaikkkan simpanan pokok dan

simpanan wajib tanpa memerhatikan

kemampuan anggota

E. Pengurus dapat mengubah anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga agar

dapat menyesuaikan dengan

perkembangan

26. Ciri–ciri Badan Usaha Milik Negara

(BUMN):

(1) Pegawainya berstatus pegawai

kementerian.

(2) Fasilitas negara tidak diperoleh.

(3) Dalam hal kekurangan modal dapat

menarik investor dari luar perusahaan.

(4) Kerugian/keuntungan melekat pada

APBN.

(5) Modal berasal dari kekayaan negara

yang disisihkan.

Yang merupakan ciri – ciri BUMN dari

Persero adalah ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)

D. (2), (4), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)
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