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LEMBARAN SOAL

Mata Pelajaran : EKONOMI
Sat. Pendidikan : SMA
Kelas / Program : XI IPS

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar!

1. Pengertian pembangunan ekonomi adalah .......
a. Suatu proses yang terus menerus yang saling terkait dengan bidang-bidang yang 

lain
b. Suatu proses untuk mencapai kenaikan produksi dan pertambahan pendapatan
c. Suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan menuju kebaikan pada 

berbagai segi kehidupan 
d. Proses perluasan industri dan perdagangan
e. Proses kenaikan sarana dan prasarana perekonomian

2. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang menyebabkan 
terjadinya perubahan. Yang dimaksud proses multidimensional ialah ......
a. Berkaitan dengan berbagai bidang yang saling berkaitan
b. Melibatkan unsur-unsur yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
c. Berhubungan dengan kondisi perekonomian, kondisi politik, dan struktur 

institusional
d. Melibatkan perubahan-perubahan sikap masayarakat untuk mewujudkan suatu 

pembangunan ekonomi yang dapat mensejahterkan rakyat 
e. Melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, 

sikap mental dan lembaga-lembaga nasional serta pencapaian laju pertumbuhan

3. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai ........
a. Proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk 

memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya
b. Suatu proses yang dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonmi, 

pengurangan ketimpangan dan pengahapusan kemiskinan
c. Suatu proses untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai kehidupan
d. Suatu proses yang terus menerus menuju ke arah tujuan yang akan dicapai
e. Suatu proses yang menyebabkan perubahan yang terus menerus untuk 

kesempurnaan

4. Berikut ini adalah indikator pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 

No A B C
1 Ditandai dengan 

kenaikan GNP dan 
tidak disertai dengan 
perubahan struktur 
ekonomi

Kenaikan GNP 
memperhatikan 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat

Kenaikan GNP disertai 
dengan perubahan 
struktur ekonomi dan 
struktur sosial

2 Kenaikan GNP  
disertai perubahan 
struktur ekonomi

Terjadi peningkatan 
output pendapatan 
secara signifikan

Kenaikan GNP tidak 
disertai perkembangan 
IPTEK

3 Kenaikan GNP disertai 
dengan perkem
bangan IPTEK

Kenaikan GNP tidak 
memperhatikan tingkat 
pemerataan dan 
kesejahteraan 
masyarakat

Peningkatan output 
pendapatan per kapita 
cenderung stagnan

Yang merupakan indikator pertumbuhan ekonomi adalah ...........
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a. A1, B2, C3
b. A1, B3, C2
c. A2, B3, C1
d. A3, B1, C2
e. A2, B1, C3

5. Dibawah ini yang merupakan pernyataan yang benar, kecuali.......
a. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terus menerus
b. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan out put per kapita
c. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses untuk membawa kemajuan dan 

perbaikan
d. Pada pertumbuhan ekonomi out put harus berlangsung cepat dan dalam jangka 

waktu pendek
e. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional

6. Yang merupakan unsur penting dari pembangunan ekonomi yaitu.......
a. Suatu proses, membawa kemajuan dan perbaikan, terarah
b. Proses terus menerus, usaha untuk meningkatkan out put per kapita, jangka pendek
c. Membawa kemajuan dan perbaikakn, usaha untuk meningkatkan out put per kapita, 

jangka panjang
d. Suatu proses terarah, jangka panjang
e. Suatu proses terus menerus, membawa kemajuan dan perbaikan, terarah

7. Diketahui laju pertumbuhan ekonomi Indonesia (dalam milyaran rupiah)

Tahun PNB
2003 Rp. 46.400
2004 Rp. 49.600

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 adalah .........
a. 6, 89%
b. 5,89%
c. 6,98%
d. 8,69%
e. 9,86%

8. Negara A memiliki GNP yang besarnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2000, 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 2002 ?
a.   6,34%
b.   6,43%
c. 17,93%
d. 19,37%
e. 19,74%

9. Faktor penentu penentu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah ....
a. Keadaan politik, sikap masyarakat dan keahlian
b. Sumber daya alam, sumber daya modal dan sumber daya manusia
c. Kewirausahaan, sumber daya alam dan kewirausahaan 
d. Sumber daya manusia, sosial budaya dan sumber daya modal
e. Keadaan politik, sumber daya manusia dan sumber daya modal

10. Tingkatan perkembangan ekonomi yang ditandai dengan kemampuan memenuhi 
kebutuhannya tanpa terpengaruh keadaan ekonomi luar negri, perkembangan teknologi 
semakin pesat tanpa bantuan dari luar negri dan telah mampu mendayagunakan segala 
potensi yang dimiliki, merupakan ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi pada fase ......
a. Masyarakat tradisional
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b. Masyarakat peralihan
c. Periode lepas landas
d. Tingkat kematangan
e. Tingkat konsumsi tinggi

11. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yaitu ......
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

12. Salah satu tokoh historis yang membagi proses pertumbuhan ekonomi menjadi 
masyarakat tradisional, peralihan, lepas landas, dan lainnya adalah .....
a. Karl Bucher
b. David Ricardo
c. Friedrich List
d. W.W Rostow
e. Werner Sombart

13. Yang bukan manfaat yang diperoleh dari pembangunan nasional, yaitu ........
a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
b. Meningkatkan persediaan barang dan jasa
c. Meningkatkan sikap kemanusiaan dan kerawanan sosial
d. Hidup menjadi lebih mudah
e. Lebih semangat dalam memenuhi kebutuhan

14. 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 

15. Tujuan utama suatu Negara mengadakan pembangunan ialah….        
a. Meningkatkan kesempatan kerja 
b. Menekan pertambahan penduduk dan mendorong pendapatan nasional 
c. Menyejahterakan rakyat 
d. Meningkatkan akumulasi modal dalam jangka panjang 
e. Meningkatkan output

16. Pertumbuhan ekonomi suatu  Negara mencatat angka yang positif….        
a. GNP atau GDP tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
b. Pertambahan penduduk dapat dipertahankan pada tingkat yang rendah 
c. Pendapatan rata-rata penduduk terus meningkat
d. Sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal 
e. Lembaga – lembaga produksi dan distribusi berfungsi secara optimal

17. Penentuan perkembangan perekonomian  suatu Negara, selain pendapatan nasional, 
sebagai indikator dipakai juga ….
a. Produk nasional perkapita 
b. Kualitas tenaga kerja 
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c. Luas pasar dan sumber alam 
d. Pemanfaatan teknologi 
e. Faktor budaya dan tingkat pendidikan 

18. Kemajuan teknologi memengaruhi pembanguan ekonomi, karena kemajuan teknologi 
berarti….
a. Terjadi penghematan modal 
b. Terjadinya inefisiensi
c. Terjadinya kesempatan kerja
d. Naiknya pendapatan perkapita penduduk 
e. Terjadinya keadaan ekonomi yang stabil

19. 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 

20. Pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk ….
a. Meningkatkan sumber daya manusia ( SDM )
b. Membangun gedung-gedung pencakar langit 
c. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
d. Menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia 
e. Menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok.

21. Salah satu masalah pembangunan di Negara sedang berkembang adalah….
a. Angka Pengangguran 
b. Lapangan kerja 
c. Kurangnya modal 
d. Memajukan pendidikan 
e. Tidaknya berhasilnya program KB

22. Teori klasik yang menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada 
pertambahan penduduk dikemukakan oleh….
a. Adam Smith 
b. Aquinas 
c. Hildebrand 
d. Rostow 
e. Butcher

23. Tokoh yang membagi proses pertumbuhan ekonomi menjadi masyarakat tradisional, 
peralihan, lepas landas, dan lainnya adalah….
a. David Ricardo
b. Karl Max
c. Karl Bucher 
d. Friedrich List
e. Rostow

24. Pertumbuhan ekonomi  dibagi menjadi 3 tahap yaitu, masa pertukaran barang dengan 
barang, masa pertukaran barang dengan  uang dan masa pertukaran barang dengan 
kredit. Masa pertumbuhan ekonomi  diatas dikemukakan oleh ….
a. Warner Sombart
b. Bruno Hildebrand
c. Frederich List
d. Keynes 
e. Karl Max
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25. Hal yang lebih diperlukan bagi Negara-negara maju dalam pembangunan ekonomi 
adalah….
a. Kestabilan ekonomi 
b. Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi
c. Perubahan struktur ekonomi 
d. Kerjasama ekonomi yang lebih serasi 
e. Peningkatan ekspor ke Negara berkembang

26. 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

27. Karakteristik Negara yang sedang berkembang adalah….
a. Tingginya standar hidup
b. Tingginya tingkat produktivitas 
c. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat
d. Tingginya tingkat ketergantungan 
e. Tingginya tingkat teknologi dan capital

28. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika......
a. terjadi peningkatan ekspor ke luar negeri
b. daya beli masyarakat meningkat
c. terjadi peningkatan GNP secara riil
d. terjadi penurunan GNP secara riil
e. kesejahteraan rakyat meningkat

29. Pertumbuhan ekonomi meliputi :
1. Rumah tangga tertutup
2. Rumah tangga kota
3. Rumah tangga bangsa
4. Rumah tangga dunia
Teori pertumbuhan ekonomi di atas dikemukakan oleh ....
a. Karl Bucher 
b. Adam Smith 
c. Friederich List 
d. Robert Sollow
e. Warner Sombart

30. Pertumbuhan ekonomi adalah 
a. Proses kenaikan volume ekspor dan impor
b. Proses kenaikan GDP
c. Proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang
d. Proses kenaikan penghasilan masyarakat
e. Proses berkembangnya suatu bisnis

31. Differences in terms of economic growth with economic development lies in no change in 
the…
a. institutional and economic structure
b. the number and types of production
c. policies and rules in the field of economy
d. national income (GNP)
e. the per capita income people
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32. 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

33. 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

34. Ciri-ciri umum pertumbuhan dan pembangunan ekonomi:
1. Terjadinya peningkatan GNP dan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun.
2. Peningkatan GNP dan pendapatan perkapita disertai dengan pemerataannya.
3. Mengalami perubahan struktur ekonomi
4. Ditemukannya sumber-sumber produktif dan dapat didayagunakan dengan baik.
5. Mengalami pertumbuhan GNP yang paling besar dari negara-negara lain.
Ciri di atas yang termasuk ciri dari pembangunan ekonomi adalah....
a. 1, 2 dan 3 
b. 1, 2 dan 4 
c. 1, 3 dan 5
d. 2, 3 dan 4
e. 3, 4 dan 5

35. 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

36. 16. Suatu negara pada tahun 2005 memiliki GNP sebesar 250 trilyun, sedangkan GNP
pada tahun 2006 sebesar 262,5 trilyun. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah....
a. 4%
b. 5%
c. 5,5%
d. 6%
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e. 6,5%

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

38. Salah satu persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi adalah ....
A. Keduanya sama-sama membangun
B. Keduanya sama-sama meningkatkan devisa
C. Keduanya menekankan laba
D. Keduanya menekankan pada kenaikan PDB
E. Keduanya mengarah pada kemajuan ekonomi

39. 16. Suatu proses kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu panjang yang 
diikuti dengan modernisasi, perubahan struktur ekonomi disebut ….
a. perkembangan ekonomi
b. pertumbuhan ekonomi
c. pembangunan ekonomi
d. pembayaran ekonomi
e. ekonomi pertumbuhan

40. 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

41. Pertumbuhan ekonomi dari salah satu tokoh aliran historis antara lain:
(1) tukar-menukar secara innatura atau barter
(2) tukar-menukar dengan perantara uang
(3) tukar-menukar dengan menggunakan kredit
Yang mengemukakan pendapat tersebut di atas adalah ...
A. Friedrich List
B. Bruno Hilderbrand
C. Gustav Von Schmoller
D. Werner Sombart
E. Max Weber

42. 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

43. 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

44. 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

45. Menurut Klassik bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat ....
A. Tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi
B. Tingkat pertumbuhan ekonomi pesat
C. Tingkat pertumbuhan ekonomi rendah
D. Tingkat full employmen tercapai
E. Tingkat pertumbuhan penduduk pesat

46. Faktor pendukung pertumbuhan ekonomi menurut Harrod-Domar adalah ...
A.  Barang  modal tengah digunakan secara penuh
B. Perbandingan modal dan hasil produksi adalah tetap
C. Besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional
D. Besarnya tabungan untuk pembentukan pendapatan
E. Perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor

47. Teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan 
faktor-faktor produksi adalah ....
A. Adam Smith
B. David Ricardo
C. J.M. Keynes
D. W.W. Rostow
E. T.R. Malthus

48. Pertumbuhan ekonomi tidak berkembang (stationary state) pada saat produktivitas 
penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi, sehingga kemakmuran 
masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomipun ikut menurun. Teori ini dikemukakan 
oleh ....
A. Klassik
B. Neo Klassik
C. Historis
D. Modern
E. Schumpeter

49. Menurut Schumpeter yang sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
adalah ....
A. Wirausahawan
B. Permintaan
C. Modal
D. Sumber Alam
E. Teknologi

50. 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
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C. Kegiatan ekonomi berlangsung terus menerus
D. Tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi bersifat profesional
E. Sektor industri telah berjalan dengan baik

51. Suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk menuju suatu keadaan yang lebih 
baik disebut ....
A. Pertumbuhan ekonomi
B. Pembangunan ekonomi
C. Pembangunan nasional
D. Rencana pembangunan
E. Kegiatan ekonomi

52. Prioritas dalam pembangunan nasional adalah ....
A. Pembangunan ekonomi
B. Pembangunan politik
C. Pembangunan hukum
D. Pembangunan budaya
E. Pembangunan keamanan

53. 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.

54. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi:
1. Sumber daya manusia yang banyak
2. Kesempatan kerja sempit
3. Sumber daya alam yang melimpah
4. Modal yang sedikit
5. Penguasaan teknologi modern
Yang termasuk faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di negara
berkembang adalah ....
A . 1, 2, dan 3
B . 1, 2, dan 4
C . 1, 3, dan 5
D . 2, 3, dan 4
E . 2, 4, dan 5

55. 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 %
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56. Perhatikan tabel kegagalan dan keberhasilan ekonomi di Indonesia berikut:

A B
1. Distribusi pendapatan yang relatif 

merata
2. Menurunnya tingkat kematian
3. Meningkatnya pinjaman luar 

negeri sehingga menjadi beban 
bagi masyarakat

4. Menurunnya investor asing untuk 
menanamkan modalnya

1. Kesenjangan sosial akibat tidak 
meratanya pembangunan di desa-
desa

2. Meningkatnya industri manufaktur 
yang masih terkonsentrasi pada 
jenis produk teknologi rendah

3. Menstabilkan nilai uang rupiah
4. Pertumbuhan sejumlah industri di 

dalam negeri sehingga 
mempengaruhi peningkatan ekspor

Dari tabel di atas, yang lermasuk keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia 
adalah ...
A. A1, A2, B3, dan B4
B. A1, A3, B3, dan B4
C. A1, A3, B2, dan B3
D. A2, A3, B2, dan B3
E. A3, A4, B3, dan B4

57. Matrik tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dari beberapa tokoh sebagai berikut :

NO A B C
1

2

3

Rumah tangga
tertutup
Masa berburu
dan mengembara
Masa beternak
dan bertani

Masa pertanian
dan kerajinan
Rumah tangga
kota
Tahap konsumsi
ringgi

Tahap gerakan ke
arah kedewasaan
Masa kerajinan 
industri
dan perniagaan
Rumah tangga 
dunia

Berdasarkan matrik di atas, yang termasuk tahap-tahap pertumbuhah ekonomi menurut 
Karl Butcher adalah ...
A. A1, A2, dan C2
B. A1, B2, dan C3
C. A2, B7, dan C7
D. A2, B2, dan C2
E. A2, B3, dan C2

58. Diketahui Produk Nasional Bruto negara "X" sebagai berikut:
(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%
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E.   18,39%

59. 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

60. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, prioritas pembangunan 
ekonomi diarahkan pada . .
a. Pemenuhan kebutuhan dasar/primer
b. Pemenuhan kebutuhan barang mewah
c. Pengembangan industri militer
d. Peningkatan jumlah penduduk
e. Pembangunan perumahan mewah

61. 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

62. Berikut ini yang merupakan negara berkembang adalah ….
a. Jepang, India dan Jerman
b. India, Jerman dan Filipina
c. Jerman, Filipina dan Indonesia
d. India, Filipina dan Indonesia
e. Jepang, India dan Indonesia

63. Teori pertumbuhan antara lain didasarkan pada:
1. sumber daya alam
2. investasi tabungan masyarakat
3. jumlah modal
4. lepas landas
5. kapasitas produksi terpakai
Yang termasuk pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith adalah
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 2 dan 3
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d. 2 dan 4
e. 3 dan 5

64. Berikut ini tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi

Tahap pertumbuhan ekonomi lepas landas berada pada tingkat
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

65. Perhatikan pernyataan berikut ini
1. Memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik
2. Meningkatkan kepastian hukum
3. Memperhatikan keterbelakangan
4. Meningkatkan lapangan kerja
Dari pernyataan di atas, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam pembangunan 
ekonomi adalah . .
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 1 dan 4
e. 2 dan 4

ESSAY :
1. Jelaskan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia
2. Jelaskan permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia
3. Jelaskan dampak pembangunan ekonomi dan teknologi terhadap lingkungan hidup
4. Jelaskan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

5

4

3

2

1


