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SOAL KELAS X : PERMASALAHAN EKONOMI  - B

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat
1. Cahaya matahari, udara, makanan , dan pakaian adalah 

contoh  kebutuhan manusia menurut....
A. sifatnya 
B. intensitasnya
C. subjeknya
D. cara memperolehnya
E. proses pembuatannya

2. Perhatikan pernyataan berikut.
(1) Memenuhi kebutuhan hidup
(2) Meningkatkan produksi
(3) Meningkatkan kesejahteraan material
(4) Pembagian pendapatan yang merata
(5) Kebutuhan hidup selalu bertambah
Berdasarkan pernyataan tersebut, alasan ekonomi yang 
dapat meningkatkan kemakmuran 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)

3. 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-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)

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

untuk kepentingan keuntungan pribadi dan dijual 
ketika harganya tinggi

B. minyak tanah lebih banyak di ekspor  untuk 
meningkatkan pendapatan negara dari pada untuk 
kebutuhan dalam negeri

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

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

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

5. Kayu yang diubah menjadi meja dan kursi. Hal tersebut 
merupakan contoh ....
A. element utility               
B. place utility                     
C. ownership utility

D. time utility
E. form utility

6. 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

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

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

8. Berikut ini merupakan barang subtitusi adalah ....
A. kompor minyak dengan kompor gas
B. sepatu dengan kaos kaki
C. radio dengan baterai
D. gula dengan teh
E. kompor dengan minyak

9. Andi berpeluang menjadi sopir dengan gaji Rp 
3.000.000,00 /bulan , menjadi karyawan bengkel dengan
gaji Rp 3.200.000,00/bulan, dan berpeluang juga menjadi 
karyawan di perusahaan swasta dengan gaji 
Rp3.500.000perbulan. Apabila Andi memilih menjadi 
wiraswasta maka biaya peluang yang dikor bankan adalah 
....
A. Rp 3.000.000,00 
B. Rp 3.200.000,00
C. Rp 3.500.000,00
D. Rp 6.200.000,00
E. Rp 9.700.000,00 

10. Jika kebutuhan manusia yang beraneka ragam dapar 
dipenuhi dengan merasakan kepuasan dari alat pemuas 
kebutuhan yang ada , berarti  manusia telah mencapai ....
A. kebahagiaan                     
B. kemakmuran                    
C. ketentraman
D. kekayaan
E. kedamaian

11. 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
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kapan barang akan produksi

12. Seorang wirausaha akan melakukan kegiatan yang terkait 
dengan produksi baik berupa barang maupun jasa. Berikut 
ini kegiatan yang dilakukan seorang wirausaha
1. bagaiman 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

13. Perusahaan rambut palsu yang ada di daerah Yogyakarta 
dan sekitarnya dalam memproduksi rambut palsu masih 
tetap menggunakan tenaga manusia. Ini di karenakan 
disamping banyak menyerap tenaga kerja jugahasil 
produksi memiliki kwalitas yang lebih baik, jika 
dibandingkan dengan menggunakan mesin. Pernyataan 
tersebut untuk menjawab permasalahan ekonomi 
modern..
A. what
B. how
C. for whom
D. when
E. why

14. 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

15. Petensi dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. 
Masyarakatjuga tidak memiliki peran penting dalam 
penentuan kegiatan ekonomi. Pernyataan tersebut 
menunjukkan kondisi perekonomian suatu negara yang 
menganut sistem ekonomi ..
A. liberal
B. campuran
C. tradisional
D. terpusat
E. pasar

16. Dibawah ini ciri-ciri sistem ekonomi pasar dan komando
1. masyrakat diberikan kebebasan untuk memiliki 

kekayaan
2. terjadinya persaingan ekonomi dalam masyarakat 

yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat
3. kegiatan ekonomi dilaksanakan atas perencanaan 

pemerintah
4. tidak terjadi persaingan antar 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

17. Dampak sistem ekonomi pasar pada negara yang 
masyarakatnya majemuk sebagai berikut:
1. kebebasan memilih alat produksi dan modal
2. keuntungan tergantung pada kemampuan mengelola 

usahanya
3. terjadi persaingan yang tidak sehat
4. cenderung untuk berinovasi
5. timbul distribusi yang tidak merata
Dampak positif dari sistem ekonomi pasar adalah ....
A. 1 , 2 , dan 3
B. 1 , 2 , dan 4
C. 2 , 3 , dan 4
D. 3 , 4 , dan 5
E. 4 , 5 , dan 6

18. Analisis segmen pasar diperlukan produsen dalam 
mengatasi suatu masalah ekonomi. Analisis tersebut 
berhubungan dengan masalah ekonomi ....
A. For whom 
B. Where
C. Who
D. What
E. How

19. Rumah tangga pemerintah sebagai pelaku ekonomi 
mempunyai peranan sebagai ..
A. pemasok sumber daya produksi, pementu barang yang 

akan diproduksi
B. pemasok faktor-faktor produksi , dan pengguna hasil 

produksi
C. pengatur pertumbuhan ekonomi, penghasil barang, 

dan pengguna barang
D. penghasil barang kebutuhan masyarakat, penyalur 

barang, dan pengguna faktor produksi
E. pemasok barang produksi dan konsumsi, pemakai 

barang produksi dalam negeri

20. Setiap wirausaha akan melakukan kegiatan yang terkait 
dengan produksi baik berupa barang maupun jasa
bagaimana distribusi yang paling efektif
jenis barang apa yang diproduksi
jumlah modal sangat menentukan tingkat produksi
bagaimana tingkat produksi yang digunakan
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

21. 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 
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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. mendinikan rumah susun yang sehat di atas tanah 
yang tersedia untuk kepentingan masyarakat

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

E. membeni kebebasan kepada masyarakat untuk 
mendinikan/membangun rumah layak di mana saja

22. Setiap musim hujan tiba, beberapa kawasan di Indonesia 
sering dilanda banjir. Hal mi 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 dan 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

23. Kayu yang diubah menjadi meja dan kursi. Hal tersebut
merupakan contoh. .
A. element utility
B. place utility
C. ownership utility
D. D. time utility
E. E. form utility

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

tanpa batas
C. memelihara dan melestanikan sumber daya alam 

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

bermanfaatbagi kehidupan manusia

25. Berikut mi merupakan barang subtitusi adalah . . 
A. kompor minyak dengan kompor gas
B. sepatu dengan kaos kaki
C. radio dengan baterai
D. gula dengan teh
E. kompor dengan minyak

26. Andi berpeluang menjadi sopir dengan gaji Rp 
3.000.000,00 /bulan , menjadi karyawan bengkel dengan 
gaji Rp 3.200.000,00/bulan, dan berpeluang juga menjadi 
karyawan di perusahaan swasta dengan gaji 
Rp3.500.000perbulan. Apabila Andi memilih menjadi 
wiraswasta maka biaya peluang yang dikor bankan adalah. 
.

A. Rp 3.000.000,00
B. Rp 3.200.000,00
C. Rp 3.500.000,00
D. Rp 6.200.000,00 
E. Rp 9.700.000,00

27. Dampak positif dan negatif negara yang masyarakatnya 
majemuk menggunakan sistem ekonomi liberal:
(1) masyarakat dibeni kebebasan untuk berusaha sesuai 

dengan bidangnya
(2) harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar, 

sehingga produsen selalu menjaga kualitas produknya
(3) peran pemenintah di bidang ekonomi sangat kecil 

sehingga mudah terjadi knisis ekonomi
(4) persaingan bebas dapat menimbulkan monopoli pada 

kelompok tertentu
Dampak negatif dan sistem ekonomi liberal adalah . .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (3), (4), dan (5)

28. Seorang wirausaha akan melakukan kegiatan yang terkait 
dengan produksi baik berupa barang maupun jasa. Benikut 
mi kegiatan yang dilakukan seonang wirausaha
(1) bagaiman 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 dan barang yang diproduksi
Yang menupakan 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)

29. Pernyataan benikut menupakan permasalahan ekonomi 
(1) konveksi membuat senagam dinas untuk PNS
(2) pabnik pengolahan kelapa sawit menggunakan 

teknologi canggih untuk mengolah kelapa sawit 
menjadi beberapa produk

(3) pabnik pengolahan batubana didirikan di dekat lokasi 
penambangan batubara

(4) untuk mengaini sawah dipenlukan saluran inigasi
(5) pengusaha garmen memproduksi kaos bola menjelang 

pertandingan sepak bola piala dunia
Dan 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)

30. Dampak sistem ekonomi pasar pada negara yang 
masyarakatnya majemuk sebagai berikut:
(1) kebebasan memilih alat produksi dan modal
(2) keuntungan tergantung pada kemampuan mengelola 

usahanya
(3) terjadi persaingan yang tidak sehat
(4) cenderung untuk berinovasi
(5) timbul distribusi yang tidak merata
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Dampak positif dan sistem ekonomi pasar adalah .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (5)
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


