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SOAL ULANGAN EKONOMI KELAS XI PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN EKONOMI 
 
 
1. Berikut ini ciri-ciri pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi : 
1. proses peningkatan kesejahteraan rakyat 
2. proses kenaikan produktivitas yang terus menerus 
3. proses terjadinya perubahan struktur perekonomian 
4. memperhitungkan kecepatan pertumbuhan 

penduduk 
5. proses perubahan pendapatan perkapita secara 

terus menerus 
berdasarkan pernyataan diatas, yang termasuk ciri 
pembangunan ekonomi adalah ... 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 3 dan 4 
C. 2, 4 dan 5 
D. 2, 3 dan 4 
E. 3, 4 dan 5 

 
2. Kondisi ekonomi yang terjadi di negara X di antaranya 

adalah sebagai berikut : 
1. Kondisi masyarakatnya sedang berangsur-angsur 

terjadi perubahan dari masyarakat agraris menjadi 
masyarakat industri. 

2. Pada tahun ini terjadi perubahan kenaikan 
pendapatan perkapita yang cukup signifikan yaitu 
sekitar 6% dari tahun sebelumnya. 

3. Peningkatan kemakmuran mulai dirasakan oleh 
masyarakat karena gap / jurang antara sikaya 
dengan si miskin semakin kecil. 

4. Kenaikan pendapatan naional negara X menduduki 
urutan ke 2 di dunia menurut hasil survey dari suatu 
lembaga survey internasional 

Kondisi di atas yang merupakan ciri dari pertumbuhan 
ekonomi adalah.... 
A. 1 dan 2  
B. 1 dan 3  
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
3. Yang dimaksud dengan sustainable development 

(pembangunan berkelanjutan ) adalah : 
A. Upaya pembangunan yang tidak boleh berhenti 
B. Pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan yang tinggi 
C. Pembangunan ekonomi yang mengutamakan kaum 

miskin 
D. Pembangunan yang tidak menimbulkan inflasi 
E. Pembangunan yang berwawasan lingkungan 

 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan 

ekonomi adalah :  
1. Modal yang sedikit    
2. Sumber daya manusia yang banyak 
3. Sumber daya alam yang melimpah 
4. Kesempatan kerja sempit 
5. Pengusaaan tehnologi yang kurang   
Yang termasuk faktor penghambat pembangunan 
ekonomi di negara berkembang adalah .... 

A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4   
C. 1, 4, dan 5   
D. 2, 3, dan 4   
E. 2, 4, dan 5   

 
5. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, Negara 

Indonesia membutuhkan investasi modal asing dari 
Negara-negara lain. Modal asing di Indonesia berfungsi 
sebagai sumber modal…. 
A. Paling utama dalam pembangunan 
B. Pelengkap dalam pembangunan 
C. Menentukan dalam pembangunan 
D. Permanen dalam pembangunan 
E. Yang paling besar dalam pembangunan 

 
6. Dibawah ini devinisi pembangunan ekonomi yang paling 

tepat adalah... 
A. Suatu proses pembangunan di suatu negara dalam 

bidang ekonominya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakatnya 

B. Suatu proses pembangunan diseluruh aspek 
kehidupan untuk membangun kesejahteraan yang 
lebih baik 

C. Proses peningkatan pendapatan penduduk yang 
menuju masyarakat madani 

D. Suatu proses yang menyebabkan pendapatan 
perkapita penduduk naik dalam jangka panjang 
disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dari suatu 
masyarakat 

E. Suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
bidang perekonomian yang dapat menyebabkan 
berjalannya roda perekonomian 
masyarakat/penduduk 

 
7. Motif utama pembangunan adalah ... 

A. peningkatan kesejahteraan masyarakat 
B. kegiatan peningkatan kebudayaan 
C. keinginan akan pertumbuhan ekonomi 
D. pengembangan sektor ekonomi 
E. peningkatan jumlah penduduk 
 

8. Prioritas pembangunan diutamakan pada bidang 
ekonomi dengan maksud…. 
A. Untuk dapat menyediakan kebutuhan pokok rakyat 

dan mengendalikannya  
B. Akan berpengaruh langsung pada bidang-bidang 

lainnya 
C. Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya 
D. Agar utang luar negeri yang banyak itu segera 

dilunasi  
E. Agar Negara mendapat kepercayaan untuk 

mendapat pinjaman  
 
9. Prioritas pembangunan diutamakan pada bidang 

ekonomi dengan maksud…. 
A. Untuk dapat menyediakan kebutuhan pokok rakyat 

dan mengendalikannya 
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B. Keberhasilan pada bidang ekonomi akan 
berpengaruh langsung pada bidang-bidang lainnya 

C. Agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya
    

D. Agar utang luar negeri yang banyak itu segera 
dilunasi   

E. Agar Negara mendapat kepercayaan untuk 
mendapat pinjaman  

 
10. Perbedaan istilah pertumbuhan ekonomi dengan 

perkembangan ekonomi terletak pada ada tidaknya 
perubahan dalam hal … 
A. pendapatan nasional (GNP) 
B. Jumlah dan macam produksi 
C. pendapatan perkapita masyarakat 
D. Kelembagaan dan struktur ekonomi  
E. Kebijakan dan aturan di bidang ekonomi 
 

11. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara mencatat angka 
yang positif, artinya …. 
A. Pertambahan penduduk dapat dipertahankan pada 

tingkat yang rendah 
B. Pendapatan rata-rata penduduk terus meningkat 
C. Sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara 

optimal 
D. GNP atau GDP tahun ini lebih tinggi dibandingkan 

tahun lalu 
E. Lembaga – lembaga produksi dan distribusi 

berfungsi secara optimal 
 
12. Berikut ini indikator keberhasilan dan kegagalan 

pembangunan ekonomi: 
1. Terjadi peningkatan pendapatan nasional 
2. Kondisi perekonomian semakin stabil 
3. Pinjaman luar negeri semakin meningkat 
4. Nilai valuta asing semakin menguat 
5. Distribusi pendapatan semakin merata 
Yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan 
ekonomi adalah .... 
A. 1 , 2 dan 3 
B. 1 , 2 dan 4 
C. 1 , 2 dan 5 
D. 2 , 3 dan 5 
E. 2 , 4 dan 5 

 
13. Suatu keadaan dimana terjadi kenaikan PDB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 
kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk disebut .... 
A. Pertumbuhan PDB 
B. Pembangunan ekonomi 
C. Pembangunan nasional 
D. Pertumbuhan ekonomi 
E. Pertumbuhan pendapatan perkapita 
 

14. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi faktor 
mendorong pembangunan bila ... 
A.  jumlah penduduk padat 
B.  rasio ketergantungan tinggi 
C.  angka pertambahan penduduk tinggi 
D.  penduduk berdaya beli tinggi 
E.  penyebaran penduduk merata 
 

15. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 
perperekonomian suatu negara …. 
1. Sumber daya alam  
2. Pendapatan nasional  
3. Jumlah dan kualitas penduduk 
4. Produksi nasional 
5. Luas pasar/pangsa pasar 
6. Perekonomian yang stabil 
Yang merupakan faktor pertumbuhan ekonomi adalah . . 
A. 1, 2 dan 3  
B. 1, 3 dan 5  
C. 2, 4 dan 6 
D. 3, 4 dan 5 
E. 4, 5 dan 6 

 
16. Rumus untuk mengukur pentumbuhan ekonomi adalah .  

A. %100:
0PNBt

PNB∆  

B. :
0PNBt

PNB∆  

C. %100:
0

x
PNBt

PNB∆  

D. %100:
11−

∆
PNBt

PNB  

E. %100:
11+

∆
PNBt

PNB  

 
17. Pendapatan per kapita Indonesia sebagai berikut: 

-  Tahun 1998 = US .$ 625 
-  Tahun 1999 = US $ 640 
-  Tahun 2000 = US $ 650 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1999 dengan 
pendapatan per kapita sebesar ........ 
A. 1,54 % 
B. 1,56 % 
C. 2,34 % 
D. 2,40 % 
E. 4,00 % 
 

18. Perhatikan tabel di bawah ini! 
Bulan Indeks harga  

konsumen 
Oktober 2010 
November 2010 
Desember 2010 

104,50 
110,11 
112,02 

 
Laju pertumbuhan inflasi bulan Desember 2010 terhadap 
bulan Oktober 2010 sebesar…  
A. 7,19% 
B. 5,36% 
C. 1,73% 
D. 1,07% 
E. 1,01% 

 
19. Diketahui Produk Nasional Bruto negara "X" sebagai 

berikut: 
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(dalam milyar rupiah) 
TAHUN PRODUK NASIONAL 

 BRUTO 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

48.860 
52.173 
55.540 
65.925 
80.785 

 
Dari data di atas laju pertumbuhan ekonomi tahun 1994 
adalah ... 
A. 122,54% 
B. 81,60% 
C. 60,66% 
D. 22.54% 
E. 18,39% 

 
20. Pada tahun 2000 negara X mengalami peningkatan 

produksi barang dan jasa. Negara Y pada tahun yang 
sama mengalami perbaikan kesejahteraan bagi 
masyarakat golongan miskin. 
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan ........ 
A. negara X mengalami perubahan sedang negara Y 

mengalami pertumbuhan 
B. negara X mengalami pertumbuhan sedang negara Y 

mengalami perubahan 
C. baik negara X maupun negara Y mengalami 

pembangunan 
D. baik negara X maupun negara Y mengalami 

pertumbuhan 
E. baik negara X maupun negara Y tidak mengalami 

pertumbuhan maupun pembangunan. 
 
21. Negara A memiliki GNP yang besarnya selalu meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, besarnya GNP 
negara A ialah Rp. 154.270 miliar. Selama dua tahun 
berturut-turut, GNP meningkat yang besarnya masing-
masing Rp. 184.721 miliar dan Rp. 196.425 miliar. 
Berapakah laju pertumbuhan ekonomi negara A pada 
tahun 2012 ? 
A. 6,34  
B. 7,59  
C. 19,74  
D. 22,82  
E. 27,33  

 
22. Ciri-ciri umum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

ekonomi antara lain: 
1. Terjadinya peningkatan GNP dan pendapatan per 

kapita dari tahun ke tahun. 
2. Peningkatan GNP dan pendapatan per kapita disertai 

pemerataan. 
3. Mengalami perubahan struktur ekonomi. 
4. Ditemukan sumber-sumber produktif dan dapat 

didayagunakan dengan baik. 
5. Adanya inovasi dan penguasaan teknologi baru serta 

pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi. 
Yang termasuk ciri-ciri pembangunan ekonomi adalah ... 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4 
C. 1, 3, dan 5 

D. 2, 3, dan 4 
E. 2, 3, dan 5 

 
23. Pernyataan berikut ini merupakan dampak 

pembangunan ekonomi 
1. Adanya peningkatan taraf hidup masyarakat 
2. Berubahnya lingkungan sosial masyarakat 
3. Semakin luas jalur pendistribusian barang dan jasa 
4. Berubahnya lingkungan hidup secara fisik 
Berdasarkan pernyataan tersebut dampak positif 
pembangunan ekonomi adalah .... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
24. Perbedaan istilah pertumbuhan ekonomi dengan 

pembangunan ekonomi terletak pada ada tidaknya 
perubahan dalam hal … 
A. pendapatan nasional (GNP) 
B. Jumlah dan macam produksi 
C. pendapatan perkapita masyarakat 
D. Kelembagaan dan struktur ekonomi  
E. Kebijakan dan aturan di bidang ekonomi 

 
25. Teori pertumbuhan ekonomi yang membagi 

pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan teknik 
produksi, adalah .... 
A. Karl Bucher 
B. Werner Sombart 
C. Friedrich List 
D. Harrod dan Domar 
E. Walt Whitman Rostow 

 
26. Teori pertumbuhan ekonomi yang membagi 

pertumbuhan ekonomi menurut jarak yang ditempuh 
oleh alat pemuas kebutuhan, yaitu dari produsen sampai 
ke konsumen, adalah.... 
A. David Ricardo 
B. Bruno Hildebrand 
C. Karl Bucher 
D. Friedrich List 
E. W. W. Rostow 

 
27. Teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan susunan 

organisasi dan ideologi masyaraka adalah.... 
A. Adam Smith 
B. Karl Bucher 
C. Werner Sombart 
D. W. W. Rostow 
E. Harrod dan Domar 

 
28. Teori pertumbuhan ekonomi yang perkembangan 

ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan 
dalam masyarakat 
A. Bruno Hildebrand 
B. Werner Sombart 
C. Karl Bucher 
D. Friedrich List 
E. Harrod dan Domar 
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29. Dua unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
menurut Adam Smith, adalah .... 
A. Pertumbuhan penduduk dan investasi. 
B. Pertumbuhan investasi dan modal. 
C. Pertumbuhan modal total dan teknologi. 
D. Pertumbuhan teknologi dan output total. 
E. Pertumbuhan output total dan penduduk. 

 
30. Tokoh ekonomi Klasik yang mengatakan bahwa sumber-

sumber alam jumlahnya terbatas, sehingga pertumbuhan 
ekonomi dibatasi oleh batas maksimal dari sumber alam 
tersebut, adalah ....  
A. David Ricardo 
B. Thomas Robert Malthus 
C. Js. Mill 
D. David Hume 
E. Adam Smith 

 
31. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi klasik adalah ... 

A. sumber alam, jumlah penduduk dan modal 
B. teknik produksi suatu barang 
C. berdasarkan sarana/alat yang dipergunakan 
D. berdasarkan jarak antara produsen dan konsumen 
E. adanya akumulasi modal yang dipergunakan dengan 

teknologi 
 

32. Tokoh ekonomi yang mengatakan bahwa penduduk 
merupakan unsur yang pasif dalam proses pertumbuhan 
ekonomi, dan modal memegang peranan terbesar dalam 
pertumbuhan ekonomi, adalah .... 
A. David Ricardo 
B. Werner Sombart 
C. Karl Bucher 
D. Friedrich List 
E. Adam Smith 

 
33.  Teori pertumbuhan ekonomi yang membahas tentang 

peranan investasi dalam jangka panjang terhadap 
pertumbuhan ekonomi adalah .... 
A. David Ricardo 
B. Adam Smith 
C. Bruno Hildebrand 
D. W. W. Rostow 
E. Harrod dan Domar 

 
34. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh 

David Ricardo adalah ...... 
A. Alam semesta sangat terbatas dan pertumbuhan 

penduduk semakin pesat 
B. Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian 

kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi 
modal, pemakaian teknologi modern, dan output 

C. Modal harus dipakai secara efektif karena 
pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh 
peranan pembentukan modal 

D. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dibagi menjadi 
tiga tingkatan yaitu masa perekonomian tertutup, 
masa kerajinan, dan pertukangan 

E. Pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai 
sumber daya yang positif 
 

35. Tokoh ekonomi pemenang hadiah Nobel, yang membagi 
pertumbuhan ekonomi kedalam the traditional society, 
the preconditions for take off, the take off, maturity, dan 
the age of  high mass consumption, adalah.... 
A. Werner Sombart 
B. Karl Bucher 
C. Bruno Hildebrand 
D. W. W. Rostow 
E. Harrod dan Domar 

 
36. Berdasarkan teori Harrod-Domar, maka syarat terjadinya 

pertumbuhan ekonomi adalah adanya… 
A. Penurunan pajak pendapatan 
B. Peningkatan upah pekerja 
C. Peningkatan investasi dan tabungan  
D. Peningkatan konsumsi 
E. Penurunan pajak penjualan 

 
37. Pentingnya tekonologi dan kewirawastaan dalam 

pembangunan ekonomi diungkapkan oleh…. 
A. R.F. Harrod 
B. E.D. Domar  
C. Rostow 
D. C.H. Howart  
E. Schumpeter 

 
38. Suatu kondisi dimana masyarakat mulai sadar pentingnya 

pembangunan ekonomi, masyarakat lebih terbuka 
terhadap ide-ide baru demi kemajuan hidupnya. Kondisi 
demikian dalam teori pertumbuhan ekonomi W.W 
Rostow berada pada fase .... 
A. Masa tradisional  
B. Masa peralihan  
C. Masa kematangan  
D. Masa tinggal landas 
E. Masa konsumsi tinggi  
 

39. Salah satu ciri-ciri perkonomian transisi menurut Rostow 
adalah .... 
A. Terjadinya perubahan nilai-nilai struktur 

kelembagaan dalam masyarakat 
B. Teknologi yang digunakan dalam produksi masih 

sederhana 
C. Kegiatan ekonomi berlangsung terus menerus 
D. Tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi 

bersifat profesional 
E. Sektor industri telah berjalan dengan baik 

 
40. Pada gambar berikut ini tahap pertumbuhan ekonomi 

lepas landas berada pada tingkat....  
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