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1. Penyebab permasalahan pokok ekonomi tentang banyaknya barang dan jasa yang harus diproduksi adalah 
………….. 
A. Hasil pertanian dari desa banyak dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan 
B. Penggunaan bahan baku yang tepat harus dilaksanakan 
C. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat 
D. Kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai dan terbatas 
E. Setiap menjelang hari raya idul fitri permintaan akan pakaian meningkat 
 
Jawaban : D 
Pembahasan : 
Masalah pokok ekonomi berkaitan dengan masalah kelangkaan (scarcity). Timbulnya masalah tersebut 
diakibatkan karena keterbatasan sumber daya manusia didalam memproduksi barang. 

 
2. Perhatikan pernyataan berikut : 

1. Jumlah tenaga ahli kurang 
2. Sumber daya alam melimpah ruah 
3. Penguasaan ilmu dan teknologi rendah kebutuhan manusia terbatas 
4. Jumlah modal terbatas  
5. Kebutuhan manusia terbatas 
Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sarana pemuas kebutuhan yaitu ……. 
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 3, dan 4  
C. 1, 3, dan 5 
D. 2, 3, dan 4 
E. 3, 4, dan 5 
 
Jawaban : B 
Pembahasan :  
faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan sarana pemuas kebutuhan manusia antara lain : 
a. Sumber daya alam semakin berkurang 
b. Terbatasnya jumlah tenaga ahli 
c. Rendahnya penguasaan IPTEK 
d. Keterbatasan modal yang dimiliki 

 
3. Dalam sistem ekonomi pasar, peran pemerintah dalam memecahkan masalah ekonomi adalah .. 

A. Semua kegiatan ekonomi diatur pemerintah 
B. Alat-alat produksi sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah 
C. Terbatas pada pembuatan peraturan dan kebijakan ekonomi 
D. Masyarakat tidak bebas untuk berinovasi dan berimprovisasi 
E. Pemerintah mengatur produksi, distribusi dan konsumsi 
 
Jawaban : C 
Pembahasan : 
Sistem ekonomi pasar/liberal/kapitalis adalah sistem ekonomi dimana kegiatan perekonomian dikuasai dan 
didominasi oleh masyarakat atau pihak swasta. Adapun peran pemerintah sangat terbatas. 

 
4. Berikut ini peran rumah tangga : 

1. Penyedia faktor produksi 
2. Mengkombinasikan faktor produksi 
3. Menghasilkan barang dan jasa 
4. Mengkonsumsi hasil produksi 
5. Penerima pajak 
6. Membayar pajak 
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Yang merupakan peran rumah tangga produsen adalah ……… 
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 4, dan 5  
C. 2, 3, dan 6 
D. 3, 4, dan 5 
E. 4, 5, dan 6 
 
Jawaban : C 
Pembahasan : 
Peran rumah tangga produsen adalah : 
1. Penyedia barang produksi 
2. Menggabungkan faktor-faktor produksi 
3. Membayar pajak pada pemerintah 
4. Mengekspor barang hasil produksi 

 
5. Diketahui permintaan sepasang sepatu dilambangkan dengan fungsi permintaan Q = 4.175 – 2P. 

Jika jumlah barang yang diminta sebanyak 25 unit, maka harga sepasang sepatu adalah………. 
A. Rp 1.375,00  
B. Rp 1.525,00  
C. Rp 2.075,00 
D. Rp 2.325,00 
E. Rp 3.150,00 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Diketahui fungsi permintaan  Qd = 4.175 – 2P 
Jumlah permintaan barang  Qd = 25 unit 
Ditanya Harga  P? 
Maka : 
Qd  = 4.175 – 2P 
25   = 4.175 – 2P 
2P   = 4.175 – 25 
2P = 4.150 
  P = 4.150 : 2 
  P =  2.075 

 
6. Diketahui fungsi permintaan Qd = 25 – 0,5P dan fungsi penawaran Qs = 2P – 25. Jumlah barang dan harga 

pada keseimbangan pasar adalah ……… 
A. Q = 15, P = 20   
B. Q = 20, P = 15    
C. Q = 20, P = 25 
D. Q = 25, P = 20 
E. Q = 25, P = 50 

 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Syarat terjadinya keseimbangan pasar adalah : 
Qd  =  Qs    atau   Pd   =  Ps 
Maka : 
 
 
 
 



 OME File/UN/Soal dan Pembahasan Ekonomi 

 SOAL PAKET – 3 3 

W 

D 

B A 

L 

S 

E1 

L1 

W2 

L2 

W1 

L3 

Qd  =  Qs 
  25 – 0,5P  = 2P – 25 
-0,5P – 2P  = - 25 – 25 
         -2,5P  = -50 
                P = -50 / -2,5 
                P = 20 
 
Kemudian nilai P disubstitusikan ke salah satu fungsi : 
Qd  = 25 – 0,5P 
Qd  = 25 – 0,5 (20) 
Qd  = 25 – 10 
Qd  = 15 
Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat tingkat harga (P) = 20 dan jumlah barang (Q) = 15 

 
7. Mekanisme harga ditentukan oleh satu-satunya produsen, sedangkan konsumen tidak mempunyai kekuatan 

dalam penetapan harga. Kondisi pasar di atas terjadi pada bentuk pasar …… 
A. oligopoli  
B. monopoli   
C. monopsoni 
D. persaingan sempurna 
E. persaingan monopolistik 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Pasar monopoli, yaitu bentuk pasar yang didalamnya hanya terdiri atas satu penjual saja. 

 
8. Perhatikan kurva pasar tenaga kerja dibawah ini ! 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
Kurva pasar tenaga kerja ini menunjukkan pada saat upah turun dari W1 ke W2, maka akan terjadi …… 
A. Permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak terpengaruh 
B. Kekurangan/penurunan permintaan tenaga kerja 
C. Kelebihan permintaan tenaga kerja 
D. Kelebihan penawarn tenaga kerja 
E. Penambahan penawaran tenaga kerja  
 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Berdasarkan kurva tersebut, upah equilibrium sebesar W1 dan jumlah tenaga kerja yang diminta sama 
dengan yang ditawarkan yakni sebesar L2. Ketika upah turun dari W1 ke W2 akan terjadi penurunan  
permintaan tenaga kerja sebesar W2, A, L1. 
 
 
 
 

D 
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9. Suatu negara mempunyai data perekonomian (dalam milyar) sebagai berikut : 
GNP Rp 1.800 
Penyusutan Rp 180 
Pajak tidak langsung Rp 50 
Subsidi Rp 75 
Laba ditahan Rp 100 
Pajak langsung Rp 25 
Besarnya Net National Income (NNI) adalah ……. 
A. Rp 1.495 milyar 
B. Rp 1.520 milyar 
C. Rp 1.570 milyar 
D. Rp 1.620 milyar 
E. Rp 1.645 milyar 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
NNI = GNP – penyusutan – pajak tidak langsung 
 = Rp 1.800 – Rp 180 – Rp 50 
 = Rp 1.570 milyar 

 
10. Berikut ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal : 

1. Menaikkan tingkat suku bunga 
2. Menjual belikan surat-surat berharga 
3. Mengurangi pengeluaran pemerintah  
4. Menaikkan pajak penghasilan 
5. Menaikkan/menurunkan cash ratio 
Yang termasuk kebijakan moneter adalah ……. 
A. 1, 2, dan 5  
B. 1, 3, dan 5  
C. 2, 3, dan 5 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 

 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Instrumen moneter; 
1. kebijakan diskonto (politik diskonto) 
 adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat suku 

bunga. 
2. kebijakan operasi pasar terbuka (open market operation) 
 adalah kebijakan pemerintah menjual atau membeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan 

mengendalikan jumlah uang yang beredar. 
3. kebijakan rasio kas (cadangan minimum) 
 adalah kebijakan pemerintah dengan cara mengubah cadangan minimum 

 
11. Pada bulan April 2010 harga barang pada umumnya naik, dibanding April 2009 sehingga indeks harga 

konsumen berubah dari 116% menjadi 120%. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan inflasi sebesar 
……. 
A. 5,00% 
B. 4,00%. 
C. 3,49%.   
D. 2,50% 
E. 1,95% 
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Jawaban : B 
Pembahasan  : 
IHK April 2009 =  116% 
IHK April 2010 =  120% 
Maka besarnya kenaikan inflasi : 
Inflasi   = 120% - 116% 
 =  4% 

 
12. Dalam suatu keluarga pada saat pendapatannya Rp5.000.000,00 sebulan pola konsumsinya ditunjukkan 

dalam fungsi C = 1.000.000 + 0,7 Y. Berdasarkan fungsi di atas maka besarnya tabungan pada saat keluarga 
tersebut berpenghasilan Rp8.000.000,00 perbulan adalah.... 
A. Rp 500.000,00   
B. Rp 1.400.000,00  
C. Rp 1.900.000,00 
D. Rp 4.500.000,00 
E. Rp 6.600.000,00 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Diketahui fungsi konsumsi   C = 1.000.000 + 0,7 Y 
Pendapatan  Y = 8.000.000 
Maka : 
C = 1.000.000 + 0,7 Y 
C = 1.000.000 + 0,7 (8.000.000) 
C = 1.000.000 + 5.600.000 
C = 6.600.000 
Sedangkan besarnya tabungan   S = Y – C 
maka : 
S = 8.000.000 – 6.600.000 
S = 1.400.000 

 
13. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang : 

1. tingkat pendapatan 
2. tingkat suku bunga 
3. tingkat harga barang 
4. melakukan spekulasi 
5. jumlah peredaran uang 
Dari pernyataan di atas termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah ……. 
A. 1, 2, dan 3    
B. 1, 2, dan 4   
C. 2, 3, dan 4 
D. 2, 4, dan 5 
E. 3, 4, dan 5 

 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang : 
1. Tingkat harga 
2. Tingkat suku bunga 
3. Tingkat pendapatan 
4. Perkiraan (ramalan) 
5. Meningkatnya produksi barang dan jasa 
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14. Peranan bank umum dan bank sentral adalah: 
1. menghubungkan kepentingan kreditur dan debitur 
2. pembiayaan bank yang kesulitan likuiditas jangka pendek 
3. mengatur dan mengawasi perbankan 
4. mengelola cadangan devisa 
5. fasilitator lalu lintas pembayaran 
Yang merupakan peranan bank sentral 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  : 
Bank sentral adalah bank yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan sebagai induk dari bank-bank lain. 
Peran bank sentral (bank Indonesia); 
1. menentukan kebijakan nilai tukar 
2. mengelola cadangan devisa 
3. mengatur dan mengawasi perbankan 
4. memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek 

 
15. Cara-cara mengatasi pengangguran antara lain: 

1. Peningkatan mobilitas modal 
2. Membuka proyek umum 
3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja 
4. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja 
5. Kebijakan padat karya. 
Yang tergolong cara mengatasi pengangguran struktural 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  : 
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur ekonomi, 
seperti; dari agraris ke industri. 
Cara mengatasi pengangguran struktural; 
1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja 
2. memindahkan Kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang Kelebihan tenaga kerja ke tempat dan 

sektor ekonomi yang Kekurangan tenaga kerja 
3. mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja yang kosong 
4. mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran 

 
16. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi setiap negara : 

1. kekuranga tenaga kerja ahli 
2. kurangnya bahan baku 
3. pembentukan modal rendah 
4. struktur ekspor masih berupa bahan mentah 
5. penguasaan teknologi maju 
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Masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang adalah ……. 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3   
C. 2 dan 4 
D. 3 dan 5 
E. 4 dan 5 

 
Jawaban  : B 
Pembahasan  : 
Sebagian besar negara berkembang masih berada pada tahap agraris, yakni sebagian besar penduduknya 
bekerja dalam bidang pertanian. 
Pada negara berkembang ini, banyak yang memiliki tenaga kerja besar dan sumber daya alam yang penting 
bagi ekonomi industri, akan tetapi umumnya tidak memiliki cukup uang, modal, dan tenaga kerja ahli untuk 
memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal. 

 
17. Di bawah ini sebagian data negara “X” tahun 2010. 

 Penerimaan rutin  =  Rp 10.200 milyar 

 Penerimaan pembangunan =  Rp 10.200 milyar 

 Pengeluaran rutin  =  Rp 30.600 milyar 

 Pengeluaran pembangunan =  Rp 20.400 milyar 
Dari data di atas, APBN negara “X” posisinya adalah ……. 
A. surplus  =  Rp 30.600 milyar   
B. defisit =  Rp 30.600 milyar   
C. surplus =  Rp 10.200 milyar 
D. defisit =  Rp 10.200 milyar 
E. defisit =  Rp 20.400 milyar 

 
Jawaban : E 
Pembahasan  : 
Diketahui : - Penerimaan rutin Rp 10.200 milyar 
 - Pengeluaran rutin Rp 30.600 milyar 
Berdasarkan data tersebut, penerimaan rutin lebih kecil dari pada pengeluaran rutin dan akan menimbulkan 
defisit. 
Besarnya defisit    Rp 10.200 milyar – Rp 30.600 milyar = (Rp 20.400 milyar) 
Jadi : Posisi negara “X” tahun 2010 mengalami defisit sebesar Rp 20.400 milyar 

 
18. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berkeinginan meningkatkan sumber 

pendapatannya dari berbagai macam sektor seperti: 
1. Pajak penghasilan (PPh). 
2. Pajak Kendaraan Bermotor 
3. Pajak Bumi dan Bangunan 
4. Pajak Tontonan dan Restoran 
5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Dari sektor penerimaan pajak di atas yang termasuk sumber penerimaan pemerintah pusat adalah.... 
A. 1, 2 dan 3  
B. 1, 3 dan 5  
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 3 dan 5 
E. 3, 4 dan 5 
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Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Jenis pajak yang termasuk sumber penerimaan pemerintah pusat antara lain : 
1. Pajak bumi dan bangunan 
2. Pajak penghasilan 
3. Pajak pertambahan nilai 

 
19. Menurut Undang-undang No. 17/ 2000 tarif pajak penghasilan pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut: 

Jumlah penghasilan Tarif pajak 

Sampai dengan Rp25.000.000,00 5 % 

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

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

Rp100.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 20 % 

Di atas Rp200.000.000,00 35 % 

Bapak Priambodo mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp255.000.000,00 dalam setahun. Jika 
dihitung berdasarkan UU No. 17/ 2000 maka besarnya pajak terutang adalah.... 
A. Rp 50.500.000,00  
B. Rp 70.000.000,00  
C. Rp 80.500.000,00 
D. Rp 88.000.000,00 
E. Rp 89.250.000,00 

 
Jawaban : A 
Pembahasan  :  
Penghasilan Bapak Priambodo Rp 255.000.000,00 
Pajak terutang PT. Ratu : 
  5% x Rp   25.000.000 = Rp   1.250.000 
10% x Rp   25.000.000 = Rp   2.500.000 
15% x Rp   50.000.000 = Rp   7.500.000 
20% x Rp 100.000.000 = Rp 20.000.000 
35% x Rp   55.000.000 = Rp 19.250.000 + 
Jumlah Rp 50.500.000 
Jadi besarnya pajak terutang Bapak Priambodo sebesar Rp 50.500.000,00 

 
20. Di bawah ini merupakan kebijakan pemerintah di bidang ekspor-impor; 

1. subsidi 
2. larangan impor 
3. bea masuk 
4. dumping 
Yang merupakan kebijakan di bidang impor adalah ….. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 3 
E. 2 dan 4 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Kebijakan pemerintah di bidang impor, antara lain : 

 Larangan impor 

 Bea masuk 
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21. Tuan Kusuma seorang WNI memilih untuk memanfaatkan uangnya untuk membeli surat-surat berharga 
perusahaan di luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh capital gain. Dalam neraca pembayaran 
transaksi tersebut dicatat pada posisi ……. 
A. debit transaksi hasil modal 
B. kredit transaksi hasil modal 
C. debit transaksi investasi jangka panjang 
D. kredit transaksi investasi jangka panjang 
E. debit transaksi investasi jangka pendek 

 
Jawaban : E 
Pembahasan  : 
Transaksi debit merupakan transaksi yang menyebabkan terjadinya pembayaran kepada penduduk negara 
lain atau transaksi yang menyebabkan arus uang keluar yang terjadi antar negara. 
Apabila seseorang membeli saham atau surat-surat berharga di luar negeri dengan tujuan memperoleh 
capital gain, maka hal tersebut termasuk investasi jangka pendek. 

 
22. Ali mempunyai uang Rp10.000.000,00 mau pergi ke Amerika dan ia menukarkan uangnya dengan USD. Jika 

diketahui kurs yang berlaku kurs jual US $ 1 = Rp10.000,00 dan kurs beli US $ 1 = Rp9.000,00. Berdasarkan 
harga kurs tersebut maka jumlah USD yang akan diterima Ali adalah.... 
A. US $ 980  
B. US $ 1.000  
C. US $ 1.100  
D. US $ 1.110 
E. US $ 1.150 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Ali menukarkan rupiah dengan USD. Dalam hal ini, membeli dolar ke bursa, dan bursa akan memberlakukan 
kurs jual sebagai berikut : 
 
 
 
Dengan demikian Ali menerima nilai dolar sebesar US $ 1.000 

 
23. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berencana buy check saham perusahaan yang dimiliki investor publik dan 

saham itu merupakan salah satu instrumen ……. 
A. pasar tenaga kerja 
B. pasar valuta asing 
C. pasar berjangka 
D. pasar modal 
E. pasar uang 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Instrumen pasar modal; saham, obligasi, waran, bukti right, reksa dana, dan deposito berjangka. 

 
 

24. -     36 …………………….. AKUNTANSI 
 
 
 
 
 

1.000$US1$USx
10.000Rp

10.000.000Rp
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37. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh manajer: 
1. mengatur keseimbangan likuiditas dengan rentabilitas 
2. mengelola sumber-sumber dana 
3. melakukan segmentasi dan targeting 
4. menjaga agar perusahaan tetap solvabel 
5. menetapkan jenjang karir untuk para karyawan 
6. memilih bahan baku yang berkualitas 
Tugas pokok dari manajer keuangan adalah ……. 
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 2, dan 4  
C. 2, 3, dan 6 
D. 2, 4, dan 5 
E. 4, 5, dan 6 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Tugas pokok manajer keuangan, antara lain : 
1. mengatur keseimbangan likuiditas dengan rentabilitas 
2. mengelola sumber-sumber dana 
3. menjaga agar perusahaan tetap solvabel 

 
38. Dewasa ini keberadaan home industry semakin terasa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam 

upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya terdapat beberapa home industry yang 
menggunakan mesin-mesin produksi. Upaya tersebut secara ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Yang menjadi kekurangannya adalah ……. 
A. dapat menimbulkan persaingan negative antarpengusaha 
B. keuntungan masing-masing home industry akan berkurang 
C. akan terjadi over produksi sehingga dapat mengekspor ke negara lain 
D. dapat meningkatkan jumlah pengangguran 
E. tidak menghargai warisan dari perintis home industri 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Dengan adanya penggunaan mesin-mesin yang dilakukan oleh home industry, akan berdampak pada 
pengurangan tenaga kerja dan mengakibatkan terjadinya banyaknya pengangguran. 

 
39. SMA Suaka Madya baru saja mendirikan koperasi sekolah, maka yang boleh masuk sebagai anggota adalah.... 

A. guru-guru yang masih aktif mengajar di SMA Pangudi Rahayu 
B. siswa-siswi kelas X sampai XII SMA Pangudi Rahayu yang bersedia 
C. guru-guru dan kepala sekolah yang masih aktif di SMA Pangudi Rahayu 
D. guru, karyawan dan kepala sekolah yang masih aktif di SMA Pangudi Rahayu 
E. kepala sekolah, guru, karyawan dan seluruh siswa di SMA Pangudi Rahayu 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Yang menjadi anggota koperasi sekolah adalah kalangan siswa/murid sekolah yang bersangkutan. 
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40. Di bawah ini adalah sektor usaha yang dapat dimasuki oleh wirausaha: 
1. Pedagang kaki lima yang sering menimbulkan kemacetan di jalan raya. 
2. Swalayan seperti Indomart yang sangat membantu ibu rumah tangga untuk berbelanja 
3. Pedagang asongan di lampu merah yang rata-rata dilakukan oeh anak-anak usia sekolah 
4. SPBU yang bermunculan di sepanjang jalan sehingga memudahkan para pengendara kendaraan untuk 

mengisi BBM. 
5. Usaha Dagang yang menjual bahan-bahan bangunan dan pada umumnya berbentuk Firma. 
Sektor usaha di atas yang tergolong sektor usaha formal adalah.... 
A. 1, 3 dan 5    D.  2, 4 dan 5 
B. 1, 4 dan 5    E.  3, 4 dan 5 
C. 2, 3 dan 4 
 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Usaha formal adalah usaha yang membutuhkan syarat-syarat tertentu agar dapat melakukan kegiatan usaha, 
seperti izin usaha, jumlah modal, proposal kegiatan, dan susunan pengurus. 
 


