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SOAL KELAS X : PERMASALAHAN EKONOMI  - A

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
1. Jas hujan akan berguna pada waktu musim  hujan. Contoh 

tersebut sesuai dengan kegunaan
A. Waktu
B. Tempat
C. Bentuk
D. Hak milik
E. Pelayanan

2. Keluarga Pak  Hartanto memenuhi beberapa kebutuhan, di 
antaranya :
(1) Membeli beberapa kebutuhan pokok sehari –hari.
(2) Membeli satu set kaset wayang kulit ki dalang Anom 

Suroto.
(3) Makan bakso sapi kegemarannya dengan keluarganya
(4) Pergi rekreasi dengan keluarga  ke  Candi Borobudur
(5) Membeli pakaian tebal saat musim dingin
Jika ditinjau dari sifatnya yang termasuk kebutuhan 
jasmani adalah ....
A. (1) , (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (3), (4), dan (5)

3. Ketersediaan Sumber daya tanah diperkotaan sangat 
terbatas, sehingga mengakibatkan jumlah rumah yang 
dibangun tidak sebanding dengan kebutuhan rumah yang 
terus meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah ....
A. membuat aturan dengan penegakan sanksi yang tegas  

mengenai kegunaan lahan/tanah di perkotaan
B. melarang memdirikan bangunan di atas tanah milik 

negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok 
tertentu

C. mendirikan rumah susun yang sehat di atas tanah yang 
tersedia untuk kepentingan masyarakat

D. mengalih fungsikan lahan berupa rawa-rawa untuk 
dijadikan rumah yang layak huni

E. memberi kebebasan kepada masyarakat untuk 
mendirikan/membangun rumah layak di mana saja    

4. 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 disetiap lahan yang masih 
tersisa diantara 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

5. Perhatikan pernyataan berikut  
(1) Jumlah tenaga ahli kurang
(2) Sumber daya alam melimpah 
(3) Penguasaan ilmu dan tehnologi rendah 
(4) Kebutuhan manusia terbatas
(5) Jumlah modal terbatas
Faktor yang menyebabkan kelangkaan     barang pemuas 
kebutuhan, yaitu .... 
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

6. Pengorbanan yang harus diambil manusia  sebagai akibat 
dari sebuah pilihan yang ia putuskan  dan bukannya  pilihan 
lainnya,  disebut ....
A. Fixed cost
B. Variabel cost
C. Opportunity cost
D. Economic cost
E. Social cost

7. Pokok masalah ekonomi dalam masyarakat adalah 
keterbatasan sumber daya alam. Untuk mengatasi masalah 
tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut , kecuali ....
A. menghemat penggunaan sumber daya alam
B. menggunakan sumber daya alam sepuas  mungkin 

tanpa batas
C. memelihara dan melestarikan sumber daya alam 

dengan baik
D. menciptakan alat pemuas/barang pengganti
E. meningkatkan pengelolaan berbagai lebih 

bermanfaatbagi kehidupan manusia

8. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebutukan manusia, kecuali ....
A. agama dan kebudayaan
B. teknologi
C. lingkungan dan keadaan alam
D. jumlah barang yang diproduksi
E. jumlah anggota keluarga

9. Pengorbanan yang dilakukan karena memilih suatu 
alternatif tertentu diantara berbagai pilihan ekonomi 
disebut ....
A. the problem of choice
B. opportunity cost
C. scarcity cost
D. marginal cost
E. pengorbanan

10. Pada hari libur keluarga Pak Sami berekreasi ke pantai 
matahari. Selama berada di  sama mereka merasa senang 
dan bahagia. Kebahagiaan yang mereka peroleh 
disebabkan mereka telah memenuhi kebutuhan ....
A. primer
B. jasmani
C. rohani
D. sosial
E. tersier
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11. Pak Azis seorang pengusaha batik yang ingin 
mengembangkan usaha agar dapat meningkatkan 
keuntungan perusahaan.
Masalah ekonomi modern yang dihadapi pak Azis adalah 

....
A. untuk siapa batik tersebut diproduksi
B. siapa yang membuat produk batik 
C. kapan produk batik tersebut digunakan
D. bagaimana cara memproduksi lebih efisien
E. dimana batik tersebut akan diproduksi

12. 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 di atas 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. 4 , 5 , dan 6

13. Perhatikan kegiatan-kegiatan ekonomi berikut!
1. Bu Diah selalu memilih dan menawar barang-barang 

yang akan dibeli\
2. Untuk menarik pelanggan rumah makam ”Enak” 

memberi diskon 10% untuk pembeli
3. “ Top Tour & Travel “ menambah jaringan usaha 

dengan mambuka rumah makan dan penginapan
4. dalam membelanjakan uangnya Mona selalu 

berpedoman pada skala prioirtas 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

14. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi:
1. kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah
2. belum ada pembagian kerja
3. hak milik perorangan tidak diakui
4. teknologi yang digunakan masih sederhana
5. produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak 
diperdagangkan
Yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah 
....
A. 1 , 2 , dan 3
B. 1 , 3 , dan 4
C. 2 , 3 , dan 5
D. 2 , 4 , dan 5
E. 3 , 4 , dan 5

15. Pengusaha cokelat berusaha meningkatkan kualitas cokelat 
dan membuat desain baru yang lucu-lucu. Tujuannya agar 
anak-anak menyukainya. Dari ilustrasi tersebut, masalah 
ekonomi yang dihadapi pengusaha adalah ....
A. di mana barang diproduksi
B. untuk siapa barang diproduksi
C. berapa jumlah barang diproduksi
D. barang apa yang diproduksi
E. bagaimana cara memproduksi

16. pengusaha garmen memproduksi kaos bola menjelang 
pertandingan sepak bola piala dunia
Dari pernyataan tersebut yang merupakan permasalahan 
pokok ekonomi medern adalah ....
A. 1 , 2 , dan 3
B. 1 , 2 , dan 4
C. 1 , 2 , dan 5
D. 2 , 3 , dan 4
E. 2 , 3 , dan 5

17. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi dan 
memperoleh laba sebesar-besarnya. Harga jual ditentukan 
oleh mekanisme pasar. Pernyataan tersebut merupakan 
karakteristik sistem ekonomi ....
A. terpusat
B. liberal
C. komando
D. tradisional
E. sosialis

18. Pada saat ini dengan persaingan kerja yang begitu ketat, 
banyak pekerja mencoba mencari alternatif lain dalam 
berkendaraan untuk menghindari macet yang sering 
terjadi. Untuk itu pemerintah berusaha mewujudkan suatu 
alat transportasi yang aman, terjangkau, dan nyaman 
seperti bus Transjakarta di Jakarta. Hal ini peluang bagi 
produsen untuk memecahkan masalah ekonomi yang tepat 
adalah ....
A. barang apa yang dapat diproduksi
B. bagaimana cara memproduksi
C. untuk siapa barang diproduksi
D. dimana pengguna memanfaatkan
E. kapan barang akan produksi

19. Perbedaan sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi 
campuran yaitu ....
A. Kehidupan ekonomi pasar mementingkan diri sendiri 

sedang ekonomi campuran hidup bergotong royong
B. Alat produksi dikuasai oleh negara, sedang ekonomi 

campuran alat produksi dimiliki individu
C. Ekonomi pasar bertujuan memenuhi kebutuhan 

minimum, sedangkan ekonomi campuran mencari laba 
sebesar-besarnya

D. Ekonomi pasar diatur oleh mekanisme pasar sedang 
ekonomi campuran diatur oleh negara dan swasta

E. Penguasaan tehnik produksi ekonomi pasar sudah 
modern sedangkan ekonomi liberal dengan alat 
sederhana

20. Berikut ini yang merupakan kelemahan sistem ekonomi 
terpusat adalah ....
A. individu kurang terdorong untuk berkarya
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B. jurang pemisah antara si kaya dengab si miskin makin 
lebar

C. eksploitasi pengusaha atas buruhnya
D. masih terbatasnya penggunaan uang dalam 

pertukaran
E. penguasaan atas sumber-sumber produksi oleh 

individu

21. Dibawah ini adalah kebaikan dan keburukan sistem 
ekonomi
A. dapat menimbulkan monopoli
B. barang yang dihasilkan berkualitas
C. potensi inisiatif dan kreatifitas individu dapat 

berkembang
D. produktivitas tenaga kerja tinggi
E. tidak terdapat pengakuan hak milik individu
Yang merupakan kebaikan sistem ekonomi pasar 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

22. Keluarga Pak Hartanto memenuhi beberapa kebutuhan, di 
antaranya:
(1) Membeli beberapa kebutuhan pokok sehani —han.
(2) Membeli satu set kaset wayang kulit ki dalang Anom 

Suroto.
(3) Makan bakso sapi kegemarannya dengan keluarganya
(4) Pergi rekreasi dengan keluarga ice Candi Borobudur
(5) Membeli pakaian tebal saat musim dingin
Jika ditinjau dan sifatnya yang termasuk kebutuhan jasmani 
adalah .
A. (1) , (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (3), (4), dan (5)

23. Perhatikan pernyataan benikut
(1) Jumlah tenaga ahli kurang
(2) Sumber daya alam melimpah
(3) Penguasaan ilmu dan tehnologi rendah
(4) Kebutuhan manusia terbatas
(5) Jumlah modal terbatas
Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan barang 
pemuas kebutuhan, yaitu . .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (3), dan (5) 
E. (3,), (4), dan (5)

24. Sejak pemenintah menerapkan kebijakan konversi minyak 
tanah ke gas,di beberapa daerah sering tenjadi antrean 
untuk mendapatkan minyak tanah. Bahkan harga minyak 
tanahpun menjadi naik melebihi ketentuan pemenintah. 
Minyak tanah menjadi barang yang langka.
Kelangkaan minyak tanah mi disebabkan karena..
A. banyak masyarakat yang menimbun minyak tanah 

untuk kepentingan keuntungan pnibadi dan dijual 
ketika harganya tinggi

B. minyak tanah lebih banyak di ekspor untuk 
meningkatkan pendapatan negara dan pada untuk 
kebutuhan dalam negeni

C. pemenintah mengurangi impor minyak tanah agar 
mengurangi pengeluaran negara sehingga tidak devisit

D. cadangan gas bumi lebih banyak dan pada minyak 
bumi, termasuk di dalamnya minyak tanah

E. minyak tanah merupakan sumber daya alam yang 
tidak dapat diperbarui sehingga keadaannya terbatas

25. Beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan manusia tak 
terbatas, kecuali. .
A. sifat manusia
B. kemajuan teknologi
C. kebiasan dan adat istiadat
D. faktor alam dan lingkungan
E. pertambahan jumlah penduduk

26. Menurut intensitasnya kebutuhan dibagi menjadi . . .
A. kebutuhan jasmani dan rohani
B. kebutuhan perseorangan dan kebutuhan kolektif
C. Kebutuhan primer, kebutuhan skunden dan kebutuhan 

tersier
D. kebutuhan konsumsi dan kebutuhan produksi 
E. kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang

27. Pengorbanan yang dilakukan karena memilih suatu 
alternatif tertentu diantana berbagai pilihan ekonomi 
disebut. .
A. the problem of choice
B. opportunity cost
C. scarcity cost
D. marginal cost 
E. pengorbanan

28. Benikut mi cini-cini sistem ekonomi
(1) penmasalahan ekonomi dipecahkan berdasarkan 

kebiasaan
(2) pemerintah menentukan aktivitas ekonomi
(3) pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi
(4) adanya prinsip kebersamaan (kolektivisme)
(5) scnlapat kebebasan memilih lapangan pekerjaan dan 

lapangan usaha
(6) withpat persaingan diantara pelaku ekonomi terutama 

untuk menguasai pasar
Dari ciri-ciri di atas yang termasuk cini-cini sistem ekonomi 
pasan adalah .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (5)
D. (3), (5), dan (6)
E. (4), (5), dan (6)

29. Pengusaha cokelat berusaha meningkatkan kualitas cokelat 
dan membuat desain baru yang lucu-lucu. Tujuannya agan 
anak-anak menyukainya. Dan ilustrasi tensebut, masalah 
ekonomi yang dihadapi pengusaha adalah. .
A. di mana barang diproduksi 
B. untuk siapa barang diproduksi 
C. berapa jumlah banang diproduksi 
D. banang apa yang diproduksi 
E. bagaimana cara memproduksi
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30. Dibawah mi ciri-cini sistem ekonomi pasar dan komando
(1) masynakat diberikan kebebasan untuk memiliki 

kekayaan
(2) terjadinya persaingan ekonomi dalam masyarakat 

yang dapat menimbulkanpersaingan tidak sehat
(3) kegiatan ekonomi dilaksanakan atas perencanaan 

pemenintah
(4) tidak tenjadi persaingan antan individu sehingga dapat 

melemahkan kreativitas
(5) tidak ada pengakuan terhadap hak milik pribadi
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri 
sistem ekonomi komando adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (6)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (6)
E. (4), (5), dan (6)

Untuk soal No 31 s/d 35 piihlah:
A. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar dan 

keduanya mempunyai hubungan sebab akibat.
B. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar tetapi 

keduanya tidak mempunyai hubungan sebab akibat.
C. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 benar
D. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan 2 salah
E. Jika pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 salah

31. Kelangkaan dapat diartikan situasi atau keadaan di mana 
jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak 
cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sebab
Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang 
tidak dapat diperbaharui.

32. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus 
dipernuhi dan tidak dapat ditunda.

Sebab
Jika kebutuhan primer tidak dipenuhi atau ditunda maka 
manusia bisa mati 

33. Sistem ekonomi komando seluruh kegiatan ekonomi diatur 
oleh negara. 

Sebab
Negara dianggap sebagai Tuhan yang dapat mengatur 
kehidupan manusia. 

34. Kebutuhan manusia yang satu akan berbeda dengan 
kebutuhan manusia yang lain. 

Sebab
Kebutuhan manusia tidak dipengaruhi oleh adat istiadat 
dan lingkungan dimana ia tinggal.

35. Sebuah benda akan mempunyai nilai guna yang tinggi 
setelah mengalami suatu proses perubahan bentuk.

Sebab
Proses merubah bentuk dalam ekonomi disebut form 
uti1ity

Untuk soal No 36 s/d 40 pilihlah:
A. Jika 1, 2, dan 3 Benar
B. Jika 1 dan 3 Benar
C. Jika 2 dan 4 Benar
D. Jika hanya 4 Benar
E. Jika semua Benar

36. Penyebab terjadinya kelangkaan berbagai sumber daya 
adalah:
1. Adanya kelangkaan sumber daya alam
2. Membuat skala prioritas kebutuhan
3. Terjadinya bencana alam yang menimpa
4. Berlaku ramah terhadap lingkungan

37. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang akan dipenuhi 
setelah kebutuhan primer terpenuhi seperti halnya:
1. Makanan yang bergizi tinggi
2. Televisi model terbaru
3. Minuman soft drink
4. Sepeda motor untuk bekerja

38. Sistem ekonomi liberal banyak digunakan oleh negara-
negara barat vyang mempunyai ciri-ciri:
1. Negara mempunyai peranan yang sangat dominan.
2. Kemakmuran masyarakat lebih terjamin
3. Pengendalian harga barang dapat terlaksana
4. Adanya kebebasan individu untuk memiliki fiilaor 

produksi

39. Permasalahan ekonomi modern menyangkut 
permasalahan:
1. Barang apa yang akan diproduksi
2. Bagaimana cara memproduksi barang
3. Untuk siapa barang diproduksi
4. Dimana barang tersebut diproduksi

40. Permasalahan ekonomi klasik menyangkut:
1. Produksi
2. Konsumsi
3. Distribusi
4. Transportasi


