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1. Perhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan produksi barang: 
1. Dimana barang akan diproduksi 
2. Untuk siapa barang diproduksi 
3. Bagaimana cara memproduksi barang 
4. Barang atau jasa apa yang harus diproduksi 
5. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi 
Masalah di atas yang merupakan masalah pokok ekonomi modern 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 

 
Jawaban : C 
Pembahasan : 
Masalah pokok ekonomi modern adalah : 
1. What, berkaitan dengan barang apa yang akan di produksi dan berapa banyak jumlahnya 
2. How, berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh dan memproduksi barang dan jasa yang diinginkan 
3. For whom, berkaitan dengan untuk siapa barang dan jasa tersebut di produksi  
Banyaknya penawaran pakaian menjelang hari raya idul fitri dengan berbagai ukuran, model dan warna 
sangat berkaitan erat dengan untuk siapa barang tersebut di produksi 

 
2. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya harga tanah menjadi sangat mahal. Untuk mengatasi 

mahalnya harga tanah tersebut maka cara yang paling tepat dilakukan adalah …… 
A. Menggalangkan program transmigrasi 
B. Membangun rumah susun di daerah perkotaan 
C. Membatasi urbanisasi 
D. Merelokasi pabrik ke luar kota 
E. Membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin 
 
Jawaban : C 
Pembahasan : 
Untuk mengatasi mahalnya harga tanah di daerah perkotaan, cara yang paling tepat yaitu dengan membatasi 
urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dengan demikian apabila tingkat 
urbanisasi dibatasi, maka penduduk dari desa ke kota akan sedikit dan harga tanah pun akan stabil, dan 
sebaliknya semakin banyak penduduk maka akan terjadi perebutan tanah untuk membangun rumah yang 
akan berdampak pada mahalnya harga tanah. 
 

3. Di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi : 
1. Masyarakat terbagi dua golongan yaitu pengusaha dan tenaga kerja 
2. Kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai pemerintah 
3. Kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi 
4. Hanya produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah  
5. Pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah  
Yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran  adalah……. 
A. 1  dan  2  
B. 1  dan  3   
C. 2  dan  3 
D. 3  dan  4 
E. 4  dan  5 
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Jawaban : D 
Pembahasan : 
Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah dan masyarakat saling 
berdampingan dan seimbang dalam perekonomian dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Pemerintah menguasai produksi yang menyangkut hajat hidup masyarakat, adapun yang lainnya dapat 

dimiliki masyarakat. 
b. Pemerintah mengendalikan keadaan ekonomi dengan membuat kebijakan-kebijakan ekonomi 
c. Hak milik perorangan diakui selama tidak mengganggu kepentingan umum 
 

4. Perhatikan bagan interaksi pelaku ekonomi di bawah ini ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan bagan diatas, apabila garis 4 merupakan arus uang atas pembelian barang hasil produksi, maka 
balas jasa yang diterima konsumen adalah garis………. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 5 
E. 6 
 
Jawaban : B 
Pembahasan : 
RTK : konsumen 
RTP : produsen 
RTG : pemerintah 
RTLN : masyarakat luar negeri 
Keterangan : 
Arus 1 adalah arus factor produksi dari RTK ke RTP 
Arus 2 adalah arus imbalan atas faktor produksi dari RTP ke RTK 
Arus 3 adalah arus barang dan jasa hasil produksi 
Arus 4 adalah arus uang untuk membeli barang dan jasa 
Arus 5 adalah arus pajak dari RTP dan RTK ke pemerintah 
Arus 6 adalah arus subsidi dari pemerintah ke RTP dann RTK 
Arus 7 adalah kegiatan ekspor dari RTP ke RTLN 
Arus 8 adalah kegiatan impor dari RTLN ke RTK 
 

5. Tabel Permintaan 

Harga perunit Jumlah Permintaan 

Rp    800,00 
Rp 1.200,00 

40 unit 
38 unit 

 
 
 

RTK 
(konsumen) 

RTG 
(pemerintah) 

RTP 
(produsen) 

4 

3 

1 
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Berdasarkan data di atas maka besarnya koefisien elastisitas permintaan adalah…. 
A. 0,10    
B. 0,11  
C. 0,15 
D.  0,16 
E. 0,26 

 
Jawaban : A 
Pembahasan : 
Diketahui : P1 = Rp.     800,00  Q1 = 40 unit 
    P2 = Rp. 1.200,00  Q2 = 38 unit 
Ditanya : elastisitas permintaan ? 
Jawab : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Perhatikan grafik di bawah: 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan grafik di atas yang merupakan daerah premi konsumen adalah.... 
A. P1, P2, E  
B. P, P1, E   
C. P, P2, E 
D. P2, Q1, E 
E. P, Q1, 0 

 
Jawaban : B 
Pembahasan : 
Premi konsumen (consumen rent) akan  diperoleh apabila daya beli masyarakat di atas harga pasar pada 
grafik tersebut diasumsikan bahwa harga pasar  P1. Jadi premi konsumen digambarkan oleh titik P, P1, dan 
E. 
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7. Perhatikan tabel berikut! 

A B C 

1. Hanya ada satu produsen 1. Produk yang diperjual-
belikan bersifat homogen 

1. Iklan penting untuk 
meyakinkan konsumen 

2. Produk sejenis tetapi 
berbeda corak 

2. Produk yang diperjual-
belikan bersifat heterogen 

2. Pasar sulit dimasuki 
produsen baru 

3. Tak ada campur tangan 
pemerintah 

3. Kemampuan perusahaan 
hampir sama  

3. Hanya ada beberapa 
produsen 

Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah……. 
A. A1, B1, dan C1  
B. A1, B2, dan C2   
C. A2, B1, dan C2 
D. A3, B1, dan C1 
E. A3, B3, dan C3 

 
Jawaban : B 
Pembahasan : 
Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, antara lain; 
1. Terdapat satu penjual dan pembeli 
2. barang yang diperjual-belikan bersifat heterogen 
4. produsen susah keluar masuk pasar 

 
8. Dalam pasar persaingan sempurna proses terbentuknya pasar tenaga kerja adalah.... 

A. Tenaga kerja dan pengusaha sama-sama tergabung dalam organisasinya masing-masing. 

B. penawaran tenaga kerja tidak secara individu, tetapi tergabung dalam organisasi pekerja. 

C. permintaan tenaga kerja dilakukan secara kolektif oleh perusahaan yang tergabung dalam serikat 
pengusaha. 

D. tenaga kerja bebas melakukan penawaran dan tidak terikat oleh organisasi pekerja. 

E. Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan mediator pemerintah sehingga tidak ada yang dirugikan dan 
diuntungkan. 

 

Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para 
tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perorangan pada perusahaan yang diinginkan, serta setiap 
tenaga kerja bertindak untuk kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan. 
 

9. Data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional: 

 Sewa tanah Rp 2.000.000,00 

 Investasi Rp 1.000.000,00 

 Laba usaha Rp 100.000,00 

 Belanja pemerintah Rp 500.000,00 

 Ekspor Rp 750.000,00 

 Upah tenaga kerja Rp 750.000,00 

 Impor Rp 500.000,00 

 Bunga modal Rp 400.000,00 

 Konsumsi masyarakat Rp 2.000.000,00 

Berdasarkan data di atas maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran  adalah.... 
A. Rp 500.000,00  
B. Rp 2.750.000,00  
C. Rp 3.250.000,00 
D. Rp 3.500.000,00 
E. Rp 3.750.000,00 

 



 OME File/UN/Soal dan Pembahasan Ekonomi 

 SOAL PAKET – 2 5 

Jawaban : E 
Pembahasan  :  
Pendapatan nasional dengan metode pengeluaran : 
Y = C + I + G + (X – M) 
Y = 2.000.000 + 1.000.000 + 500.000 + (750.000 – 500.000) 
Y = 3.750.000 

 
10. Pehatikan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 

1. Bank Indonesia mengeluarkan SBI dengan pecahan Rp10.000.000,00 yang akan dilempar ke pasar uang 
dalam bulan tersebut. 

2. Dalam upaya menggairahkan dunia usaha telah diturunkan suku bunga bank sebesar 1,75%. 
3. Dalam rangka menjaga tingkat likuiditas dunia perbankan di dalam negeri Bank Indonesia menaikan cash 

ratio sebesar 1,25%. 
4. Bank Indonesia menetapkan akan membeli kembali SBI pecahan Rp500.000.000,00 yang telah beredar di 

masyarakat selama setahun. 
5. Bank Indonesia telah menetapkan menaikan suku bunga dari 7% menjadi 7,5%. 
Kebijakan di atas yang dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah.... 
A. 1, 2 dan 3  
B. 1, 3 dan 5  
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4 dan 5 
E. 3, 4 dan 5 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  :  
Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dapat dilakukan dengan cara : 
a. Menaikkan suku bunga 
b. Menjual obligasi 
c. Menaikkan kas rasio 

 
11. Pada bulan Juni 2010 indek harga konsumen sebesar 209 dan indek harga konsumen pada bulan Mei tahun 

yang sama sebesar 199. Berdasarkan data di atas maka besarnya laju inflasi pada bulan Juni 2010 adalah.... 
A. 2,5 % 
B. 3,0 %  
C. 3,5 % 
D. 3,88 % 
E. 5,0 % 
 
Jawaban : E 
Pembahasan  :  
Indeks harga bulan Juni 2010 = 209 
Indeks harga bulan Mei 2010 = 199 
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12. Diketahui fungsi konsumsi nasional C = 50 trilyun + 0,7 Y. Jika pendapatan nasional Rp 900 trilyun, besarnya 
tabungan masyarakat adalah ……. 
A. Rp 850 trilyun  
B. Rp 680 trilyun   
C. Rp 220 trilyun 
D. Rp 22 trilyun 
E. Rp 20 trilyun 
 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Diketahui fungsi konsumsi   C = 50 + 0,7 Y 
Pendapatan nasional  Y = 900 
Maka : 
C = 50 + 0,7 Y 
C = 50 + 0,7 (900) 
C = 50 + 630 
C = 680 
Sedangkan besarnya tabungan   S = Y – C 
maka : 
S = 900 – 680 
S = 220 
 

13. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran : 

No. A B 

1. Semakin banyak variasi kekayaan di 
masyarakat 

Tingkat suku bunga turun 

2. Pendapatan naik Harga barang di pasar naik 

3. Fasilitas kredit mudah diperoleh Sistem pembayaran secara tunai 

Berdasarkan matriks tersebut, faktor yang dapat menaikkan permintaan uang adalah ……. 
A. A1 dan B1  
B. A1 dan B2   
C. A2 dan B1 
D. A3 dan B2 
E. A3 dan B3 
 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Faktor-faktor yang dapat menaikan permintaan uang, antara lain : 
1. Mudah memperoleh kredit 
2. Kenaikan harga pasar 
3. Tingkat bunga naik 
4. Sistem pembayaran secara kredit  
5. Pendapatan masyarakat turun 
 

14. Perhatikan matriks di bawah ini : 

A B C 

1. Menghimpun dana dari 
masyarakat. 

2. Menetapkan dan melak-
sanakan kebijakan mone-
ter 

1. Mengatur dan menjaga 
kelancaran sistem pem-
bayaran 

2. Menyalurkan dana ke-
pada masyarakat 

1. Melakukan transfer dana 
2. Mengatur dan meng-

awasi perbankan 
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 Berdasarkan matrik di atas yang termasuk tugas Bank Central adalah.... 
A. A1, B1 dan C1  
B. A1, B2 dan C1   
C. A1, B2 dan C2  
D. A2, B1 dan C2 
E. A2, B2 dan C2 
 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Tugas bank central, antara lain : 
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 
3. Mengatur dan meng-awasi perbankan 
 

15. Pertambahan rasio modal dalam proses produksi cenderung bertambah, sehingga tenaga kerja dikurangi. Hal 
seperti itu dinamakan pengangguran …… 
A. struktural 
B. voluntari 
C. friksional 
D. musiman 
E. teknologi 
 
Jawaban : E 
Pembahasan  : 
1. Konjungtural/siklus adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan gelombang (naik turunnya) 

kehidupan perkonomian, seperti; di PHK 
2. Struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi, seperti; dari 

agraris ke industri. 
3. Friksional adalah pengangguran karena adanya ketidak cocokan antara pekerjaan dengan keahlian yang 

dimiliki  
 Voluntari adalah pengangguran karena ia secara sukarela tidak mau bekerja. 
4. Musiman adalah menganggur karena menunggu musim, seperti; dari musim tanam ke musim panen. 
5. Teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan mesin. 
 

16. Berikut ini data Produk Domestik Bruto riil Indonesia selama tahun 2007 – 2010. 

Tahun PDB (milyar rupiah) 

2007 1.726.000 

2008 1.765.780 

2009 1.820.408 

2010 1.877.224 

Berdasarkan data di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2010 adalah ……. 
A. 3,04%  
B. 3,12%  
C. 3,47% 
D. 3,84% 
E. 4,00% 
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Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Untuk mencari tingkat pertumbuhan ekonomi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Dari hasil penerimaan pajak, pemerintah menggunakannya untuk membiayai berbagai program seperti 
pengobatan gratis, Raskin, Jaringan Pengaman Sosial, dan sebagainya. Dalam hal  ini APBN berfungsi.... 
A. alokasi   
B. distribusi  
C. stabilisasi 
D. sosial 
E. anggaran 
 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Fungsi distribusi merupakan kebijakan untuk dapat menimbulkan adanya tingkat pemerataan penghasilan 
atau kesejahteraan yang lebih baik. 
 

18. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari : 
1. pajak kendaraan bermotor 
2. pajak penghasilan  
3. pajak tontonan 
4. pajak pertambahan nilai  
5. pajak reklame 
6. pajak bumi dan bangunan  
Jenis-jenis pajak di atas yang termasuk pajak sebagai penerimaan pemerintah pusat 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 
 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Jenis pajak yang termasuk sumber penerimaan pemerintah pusat antara lain : 
1. Pajak bumi dan bangunan 
2. Pajak penghasilan 
3. Pajak pertambahan nilai 
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19. Berikut adalah ketentuan perhitungan pajak penghasilan: 
Tarif pajak  

No Jumlah Penghasilan Tarif 

1 0 s/d Rp25.000.000,00 5 % 

2 Rp25.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00 10% 

3 Rp50.000.000,00 s/d Rp100.000.000,00 15% 

4 Rp100.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 25% 

5 Rp200.000.000,00 ke atas 35% 

Pendapatan Tidak Kena Pjak (PTKP): 
Wajib pajak  Rp13.200.000,00 
Istri tidak bekerja  Rp  1.200.000,00 
Anak (maksimal 3)  Rp  1.200.000,00 
Tn. Ahmad seorang karyawan BRI mempunyai penghasilan setelah dipotong dana jabatan dan asuransi 
kesehatan sebesar Rp56.000.000,00 setahun. Ia mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dengan 2 orang 
anak. Berdasarkan data di atas maka besarnya pajak penghasilan terhutang Tn Ahmad setahun adalah.... 
A. Rp 2.670.000,00  
B.  Rp 4.400.000,00   
C. Rp 5.600.000,00 
D. Rp 6.600.000,00 
E. Rp 8.400.000,00 
 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Penghasilan Tuan Achmad  = Rp 56.000.000,00 
PTKP : 

 Wajib pajak = Rp 13.200.000,00 

 Istri tidak bekerja = Rp   1.200.000,00 

 Anak (2 orang) = Rp   2.400.000,00 + 
Jumlah PTKP  = Rp 16.800.000,00 - 
Penghasilan kena pajak  = Rp 39.200.000,00 
 
Pajak terutang Tuan Achmad : 
  5% x Rp   25.000.000 = Rp  1.250.000 
10% x Rp   14.200.000 = Rp  1.420.000 + 
Jumlah     Rp 2.670.000 
 

20. Faktor penyebab barang impor mahal adalah ……. 
A. dumping  
B. subsidi   
C. kuota impor 
D. larangan impor 
E. tarif bea masuk 
 
Jawaban : E 
Pembahasan  : 
Tarif dan bea merupakan pajak yang diterapkan pada harga barang impor. Dengan diberlakukannya tarif, 
maka barang impor akan lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Oleh karena itu produsen dalam negeri 
dapat meningkatkan daya saing harga. 
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21. Di bawah merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran: 
1. impor barang dari negara lain 
2. ekspor barang ke negara lain 
3. investasi jangka pendek yang ditanam penduduk di negara lain 
4. penerimaan bunga dan deviden dari penduduk negara lain 
5. Investasi jangka pendek yang ditanam oleh penduduk negara lain di dalam negeri  
6. penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain 
Dari pernyataan di atas, yang merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran transaksi kredit adalah ……. 
A. 1, 2 dan 3  
B. 1, 3 dan 5  
C. 2, 4 dan 5 
D. 2, 4 dan 6 
E. 4, 5 dan 6 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Yang termasuk transaksi kredit : 
1. Ekspor barang ke negara lain 
2. Penerimaan jasa dari penduduk negara lain 
3. Penerimaan bunga dan deviden dari penduduk negara lain 
4. Penerimaan hadiah dan kiriman uang dari penduduk negara lain 
5. Investasi jangka panjang yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri 
6. Investasi jangka pendek yang ditanamkan oleh penduduk negara lain di dalam negeri 
7. Penjualan emas kepada penduduk negara lain 
8. Penduduk negara lain yang menabungkan uangnya di bank dalam negeri 

 
22. Pak Anton akan berlibur ke Malaysia selama satu minggu, oleh sebab itu Pak Anton menukarkan uang 

Rp8.400.000,00 dengan ringgit. Pada hari itu kurs yang berlaku adalah kurs jual 1 ringgit = Rp2.500,00 kurs 
beli 1 ringgit = Rp2.300,00 dan kurs tengah 1 ringgit = Rp2.400,00. Berdasarkan harga kurs di atas maka 
jumlah ringgit yang akan diterima Pak Anton adalah.... 
A. 3.360,00 ringgit  
B. 3.428,57 ringgit 
C. 3.500,00 ringgit 
D. 3.574,47 ringgit 
E. 3.652,17 ringgit 

 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Pak Anton menukarkan Rupiah dengan Ringgit. Dalam hal ini, ia membeli ringgit ke bursa, dan bursa akan 
memberlakukan kurs jual sebagai berikut : 
8.400.000 : 2.500 = 3.360 ringgit 

 
23. Jenis instrumen pasar modal adalah ……. 

A. saham, obligasi, obligasi konversi, dan surat berharga pasar uang 
B. saham, obligasi, obligasi konversi, dan waran  
C. saham, obligasi, obligasi konversi, dan surat promes 
D. saham, obligasi, surat promes, dan surat berharga pasar uang 
E. saham, obligasi, surat promes, dan waran 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Instrumen pasar modal : saham, obligasi, obligasi konversi, waran, bukti right, reksa dana, dan deposito 
berjangka. 
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24. -     36 …………………….. AKUNTANSI 
 
37. Perhatikan tabel berikut 

A B C 

1. Planning 
2. Leading 
3. Stafing 

1. Directing 
2. Controlling 
3. Commanding 

1. Actuating 
2. Coordinating 
3. Organizing 

Berdasarkan tabel di atas yang merupakan fungsi manajemen menurut G.R Terry adalah.... 
A. A1, B2, C1 dan C3  
B. A1, B1, C2 dan C3  
C. A2, B1, B2 dan C1 
D. A2, A3, B3 dan C1 
E. A3, B3, C1 dan C3 
 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Fungsi manajemen menurut G.R.terry ; 
1. Planning 
2. Organizing 
3. Actuating 
4. Controlling 
 

38. Peran dan ciri Badan Usaha Milik Negara antara lain: 
1. Ikut mengisi kas negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat 
2. Berbentuk perjan, perum, dan persero 
3. Modal 51% lebih atau 100% milik pemerintah 
4. Membantu dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi  
5. Perintis kegiatan usaha yang belum diminati sektor swasta dan koperasi  
Yang merupakan peran Badan Usaha Milik Negara 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 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), antara lain : 
1. Mengisi kas negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat 
2. Membantu dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi 
3. Perintis kegiatan usaha yang belum diminati sektor swasta dan koperasi 

 
39. Di bawah ini bidang usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi: 

1. Melayani simpan pinjam kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
2. Membuka toko untuk menyediakan kebutuhan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 
3. Membeli hasil produk anggotanya untuk dipasarkan kepada masyarakat luas 
4. Menyediakan sarana untuk melaksanakan praktik perkoperasian. 
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Usaha di atas yang cocok dilaksanakan untuk koperasi sekolah adalah.... 
A. 1 dan 2    
B. 1 dan 3   
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya para siswa/murid dari suatu sekolah yang berfungsi 
sebagai wadah untuk mendidik tumbuhnya kesadaran berkoperasi di kalangan siswa. 
Berdasarkan pengertian tersebut, usaha yang dilaksanakan oleh koperasi sekolah menyediakan kebutuhan 
para siswa dengan membuka toko, serta menyediakan fasilitas untuk melaksanakan praktek perkoperasian. 

 
40. Perhatikan matriks berikut: 

A B C 

1. Meningkatkan pendapatan 
nasional 

2. Berani mengambil resiko 
3. Memanfaatkan waktu 

secara terstruktur 

1. Mengurangi kesenjangan 
sosial 

2. Berani mengambil 
keputusan 

3. Membuka lapangan kerja 

1. Berjiwa wirausaha 
2. Dapat membuat 

perencanaan usaha 
3. Mendorong terciptanya 

masyarakat adil dan 
makmur 

Berdasarkan matrik di atas yang merupakan peranan wirausaha adalah.... 
A. A1, B1 dan C3  
B. A1, B3 dan C2  
C. A2, B2 dan C1 
D. A2, B3 dan C3 
E. A3, B1 dan C2 
 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Peranan wirausaha, antara lain : 
1. Meningkatkan pendapatan nasional 
2. Mengurangi kesenjangan sosial 
3. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur 

 


