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1. Dibawah ini adalah beberapa masalah ekonomi : 
1. Pemerataan pendapatan masih merupakan masalah besar dalam masyarakat 
2. Permodalan masih merupakan faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi  
3. Kebutuhan manusia tidak terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas 
4. Keterbatasan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan manusia masih menjadi masalah. 
Masalah di atas yang merupakan masalah pokok  adalah……. 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3    
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
Jawaban : E 
Pembahasan : 
Yang menjadi masalah mendasar bagi manusia adalah adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas karena 
apabila tidak terpenuhi satu kebutuhan maka selanjutnya akan timbul kebutuhan yang lain. Sementara itu, 
alat pemuas atau kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut sifatnya terbatas.   

 
2. Kelangkaan sering dijumpai dalam kehidupan ekonomi. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan 

kelangkaan, di bawah ini yang tidak merupakan penyebab kelangkaan adalah .... 
A. sifat keserakahan manusia 
B. persediaan sumber daya alam yang terbatas 
C. kebutuhan manusia yang tidak terbatas 
D. banyaknya penebang ilegal 
E. kemampuan manusia untuk mengolah SDA 

 
Jawaban : E 
Pembahasan : 
Faktor-faktor penyebab kelangkaan : 
1. sifat keserakahan manusia 
2. persediaan sumber daya alam yang terbatas 
3. kebutuhan manusia yang tidak terbatas 
4. banyaknya penebang ilegal 
5. Kurang memiliki kemampuan 
6. Bencana alam 

 
3. Berikut ini kebaikan dan kelemahan sistem ekonomi : 

1. penyebaran pendapatan tidak merata 
2. biaya produksi barang lebih efisien 
3. sering terjadi persaingan di masyarakat 
4. tumbuh inisiatif dan kreatif masyarakat 
5. sering terjadinya ketidak stabilan perekonomian 
6. kualitas barang meningkat 
Yang termasuk kebaikan sistem ekonomi pasar adalah …. 
A. 1, 2 dan 3   
B. 1, 3 dan 5   
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4 dan 6 
E. 4, 5 dan 6 
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Jawaban : D 
Pembahasan : 
Sistem ekonomi pasar (liberal) adalah suatu sistem ekonomi dimana masyarakat dibebaskan untuk mengatur 
perekonomian sesuai dengan permintaan pasar. 
Kelebihan sistem ekonomi pasar, antara lain; 
1. inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi dapat di tumbuh kembangkan 
2. setiap Individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi 
3. muncul barang-barang bermutu tinggi 
4. efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan didasarkan atas motif ekonomi 
5. biaya produksi barang lebih efisien 
6. tumbuh inisiatif dan kreatif masyarakat 
7. kualitas barang meningkat 
 

4. Perhatikan kegiatan pelaku ekonomi di bawah ini: 
1. Membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari 
2. Membayar sewa tempat yang digunakan untuk usaha produksi 
3. Menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan permintaan pasar 
4. Menerima gaji bulanan setiap tanggal 25 
5. Membeli dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat 
Kegiatan di atas yang dilakukan oleh konsumen adalah.... 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 4  
C. 2 dan 3 
D. 3 dan 5 
E. 4 dan 5 

 
Jawaban : B 
Pembahasan :  
Peran konsumen adalah : 
1. Membeli barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari 
2. Menawarkan faktor-faktor produksi produksi 
3. Menerima balas jasa hasil penawaran faktor produksi 
4. Mengeluarkan uang atas pembelian barang hasil produksi 

 
5. Perhatikan tabel permintaan berikut:  

Harga (P) Jumlah Permintaan (Q) 

Rp 600,00 
Rp 800,00 

300 unit 
100 unit 

Berdasarkan tabel di atas, maka fungsi permintaannyan adalah.... 
A. PD = Q - 900 
B. PD = - Q + 900 
C. PD = Q + 900  
D. PD = - Q – 900 
E. PD = Q + 1800  
 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Diketahui :  P1 = Rp. 600,00 Q1 = 300 unit 
  P2 = Rp. 800,00 Q2 = 100 unit  
Diminta : Fungsi permintaan ? 
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Maka : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

– 200 (P – 600) = 200 (Q – 300) 
– 200P + 120.000 = 200Q – 60.000 
 – 200P = 200Q – 60.000 – 120.000 
 – 200P = 200Q – 180.000 
           P = 200Q – 180.000 : – 200 
           P = – Q + 900 
 

6. Diketahui : 
Fungsi permintaan (QD)  P = -0,25Q + 25 
Fungsi Penawaran  (QS)  P =  0,25Q + 4 
Bila pajak per unit Rp 3,00 maka keseimbangan pasar setelah pajak (Q ; P) adalah …… 
a. 30 ; 11,00 
b. 30 ; 14,50 
c. 36 ; 16,00 
d. 42 ; 14,50 
e. 42 ; 17,00 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Diketahui :  Fungsi permintaan  P = - 0,25Q + 25 
  Fungsi penawaran  P = 0,25Q + 4 
  Pajak  Rp 3,00 
  Keseimbangan Setelah pajak ? 
Jawab : 
Pajak dibebankan pada produsen, maka yang harus dirubah adalah fungsi penawaran. 
P = 0,25Q + 4      P = 0,25Q + 4 + 3 
Jadi, fungsi penawaran menjadi   P = 0,25Q + 7 
Keseibangan pasar akan terjadi apabilla Pd = Ps 
Maka : 
 - 0,25Q + 25  =  0,25Q + 7 
 - 0,25Q – 0,25Q = 7 – 25 
 - 0,5Q = - 18 
 Q = - 18/- 0,5 
 Q = 36 
 
P = - 0,25Q + 25 
P = - 0,25 (36) + 25 
P = - 9 + 25 
P = 16 
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7. Di bawah ini adalah ciri-ciri pasar output: 
1. penjual bebas keluar masuk pasar. 
2. jumlah penjual dan pembeli banyak 
3. hanya ada satu pembeli 
4. terdapat beberapa produsen 
5. barang yang diperjual belikan bersifat homogin. 
Ciri di atas yang merupakan ciri dari pasar persaingan  sempurna adalah.... 
A. 1, 2 dan 3   
B. 1, 2 dan 5  
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4 dan 5 
E. 3, 4 dan 5 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar dengan banyak penjual dan pembeli sehingga harga 
tidak dapat ditentukan sendiri, baik oleh penjual maupun pembeli. 
Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, antara lain; 
1. terdapat banyak penjual dan pembeli 
2. barang yang diperjual-belikan bersifat homogen 
3. pembeli dan penjual harus mengetahui harga pasar 
4. pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar 
5. tidak ada campur tangan pemerintah 

 
8. Perhatikan pernyataan pasar faktor produksi di bawah ini: 

1. Permintaan datangnya dari rumah tangga konsumsi 
2. Penawaran datangnya dari rumah tangga konsumsi  
3. Permintaan datangnya dari rumah tangga produksi  
4. Penawaran datangnya dari rumah tangga produksi 
5. Imbalan yang diterima berupa bunga 
pernyataan di atas yang berhubungan dengan pasar faktor produksi modal 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 
 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Di dalam pasar faktor produksi modal, permintaan terhadap modal dilakukan oleh perusahaan, sementara 
itu penawaran dilakukan oleh investor (masyarakat). Sedangkan permintaan dan penawaran modal 
ditentukan oleh tingkat bunga (interest). Artinya, permintaan modal semakin meningkat jika tingkat bunga 
semakin rendah. Sebaliknya, penawaran modal semakin bertambah jika tingkat bunga tinggi. 
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9. Data yang dimiliki untuk perhitungan pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut : 

 Government expenditure $ 110.500   

 Wages    $. 85.000 

 Society expenditure   $.240.400 

 Interest    $.75.200 

 Export    $.45.200 

 Rent    $.90.000 

 Investment   $.140.000 

 Import    $.40.000 

 Profit    $.90.800 
Berdasarkan data di atas maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah.... 
A. $.341.000   
B. $.385.800    
C. $.431.300 
D. $.465.700 
E. $.496.100 

 
Jawaban : E 
Pembahasan  : 
Pendapatan nasional dengan metode pengeluaran : 
Y  = C + I + G + (X – M) 
Dimana : 
Y  = Pendapatan nasional 
C  = Pengeluaran rumah tangga konsumsi 
I  = Pengeluaran rumah tangga perusahaan 
G  = Pengeluaran rumah tangga pemerintah 
X  = Ekspor 
M = Import 
Jadi : 
Y = $ 240.400 + $ 140.000 + $ 110.500 + ($ 45.200 - $ 40.000) 
 = $ 496.100 

 
10. Perhatikan matrik di bawah ini : 

 A B C 

1. Menjual surat berharga. 
2. Menaikan pajak 
3. Menurunkan cash ratio 

1. Menaikan suku bunga bank 
2. Membeli surat berharga 
3. Menurunkan pajak 

1. Menaikan cash ratio 
2. Mengurangi belanja negara 
3. Menurunkan suku bunga 

bank 

Berdasarkan matrik di atas yang merupakan kebijakan fiskal adalah.... 
A. A1, B1 dan C1   
B. A1, B1 dan C2   
C. A2, B3 dan C2 
D. A2, B2 dan C2 
E. A3, B3 dan C3 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian melalui perubahan 
pengeluaran dan penerimaan dalam APBN. 
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Instrumen fiskal; 
1. kebijakan mengurangi pengeluaran negara 
2. kebijakan menaikkan atau mengefektifkan pajak 
3. kebijakan penekanan pengeluaran pemerintah 
4. kebijakan mengadakan pinjaman pemerintah 

 
11. Perhatikan pernyataan berikut : 

1. Memperbesar pengeluaran pemerintah 
2. Menjual sertifikat 
3. Memperbesar cadangan kas Bank umum 
4. Menurunkan tingkat bunga Bank umum 
Untuk menekan laju inflasi adalah …… 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Inflasi adalah suatu peristiwa dalam perekonomian, dimana terjadi kenaikan harga dari barang-barang secara 
terus-menerus. 
Untuk menekan laju inflasi dapat dilakukan dengan cara : 
1. Memperkecil pengeluaran pemerintah 
2. Menjual sertifikat 
3. Memperbesar cadangan kas Bank umum 
4. Menaikkan tingkat bunga Bank umum 
 

12. Diketahui fungsi konsumsi C = 200.000,00 + 0,70 Y. 
Jika besarnya pendapatan masyarakat Rp 1.000.000,00 maka besarnya konsumsi adalah …… 
A. Rp 100.000,00 
B. Rp 300.000,00 
C. Rp 700.000,00   
D. Rp 900.000,00   
E. Rp 1.200.000,00 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  :  
Diketahui fungsi konsumsi   C = 200.000 + 0,70 Y 
Pendapatan   Y = 1.000.000 
Besarnya konsumsi ? 
Jawab : 
C = 200.000 + 0,70Y 
C = 200.000 + 0,70 (1.000.000) 
C = 200.000 + 700.000 
C = 900.000 

 
13. Seorang siswa membeli buku dengan harga Rp 25.000,-. Hal tersebut merupakan fungsi uang sebagai ….. 

A. alat tukar 
B. alat penimbun kekayaan 
C. alat satuan hitung 
D. alat penerimaan piutang 
E. alat pembayaran utang 
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Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Fungsi uang, antara lain ; 
1. uang sebagai alat tukar-menukar 
2. uang sebagai alat satuan hitung 
3. uang sebagai alat penyimpan kekayaan 
4. uang sebagai alat pembayaran utang piutang 
 

14. Peranan bank umum dan bank sentral adalah: 
1. mengelola cadangan devisa 
2. pembiayaan bank yang kesulitan likuiditas jangka pendek 
3. mentransmisikan kebijakan moneter. 
4. menghubungkan kepentingan kreditur dan debitur 
5. fasilitator lalu lintas pembayaran 
Yang merupakan peranan bank umum 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 : E 
Pembahasan  : 
Peran bank umum; 
1. sebagai lembaga pelantara, yakni penghubung kepentingan debitor dan kreditor  
2. sebagai fasilitator lalu lintas sistem pembayaran 
3. sebagai lembaga kepercayaan 
4. sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral 

 
15. Pengangguran merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi. Untuk mengatasi pengangguran 

musiman dapat dilakukan dengan cara.... 
A. mengikuti pendidikan ketenaga kerjaan. 
B. memberikan informasi tentang lowongan kerja secara lengkap. 
C. menyiapkan pola diklat sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja. 
D. merancang pola  pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
E. memobilisasi tenaga kerja ke daerah lain. 
 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Pengangguran musiman adalah menganggur karena menunggu musim, seperti; dari musim tanam ke musim 
panen. 
Cara mengatasi pengangguran musiman; 
1. pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan di sektor lain 
2. melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim 

tertentu 
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16. Di bawah ini adalah keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi di Indonesia : 
1. Menurunnya tingkat kelahiran yang merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang 

dicanangkan sejak tahun 1970 an. 
2. Pemerataan pendapatan nasional masih sangat mencolok antara masyarakat bawah dengan masyarakat 

menengah ke atas. 
3. Meningkatnya masyarakat melek huruf  akibat suksesnya program wajib belajar 9 tahun pada akhir-akhir 

ini. 
4. Tingkat inflasi yang masih cukup tinggi sangat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah terutama untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. 
Gambaran di atas yang merupakan kegagalan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah ….... 
A. 1 dan 2  
B.  1 dan 3   
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Masalah-masalah yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi : 
1. Masalah kependudukan 
2. Masalah kemiskinan 
3. Keterbelakangan 
4. Lapangan pekerjaan 
5. Pemerataan pembangunan 
 

17. Diketahui APBN tahun 2008 dalam milyar : 
Penerimaan rutin Rp 40.184,00 
Penerimaan pembangunan Rp 10.371,50 
Pengeluaran rutin Rp 30.557,80 
Pengeluaran pembangunan Rp 19.997,70 
Berdasarka data di atas tahun 2008 posisi APBN adalah ……. 
A. stabil    
B. defisit   
C. surplus 
D. eksplisit 
E. berimbang 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Penerimaan rutin yang diterima oleh negara lebih besar dibanding pengeluaran rutin, yang menimbulkan 
terjadinya surplus. 

 
18. Berikut ini disajikan sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah : 

1. pajak penghasilan 
2. bagian laba BUMN 
3. pajak dan retribusi daerah 
4. bea masuk dan pajak ekspor 
5. bagian daerah dari bagi hasil 
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Dari sumber pendapatan di atas, yang termasuk pendapatan daerah adalah ……. 
A. 1 dan 2   
B. 2 dan 3    
C. 3 dan 4 
D. 3 dan 5 
E. 4 dan 5 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Sumber penerimaan daerah diperoleh dari : 
1. Pendapatan asli daerah 
2. Dana perimbangan 
3. Pinjaman daerah pendamping 
4. Penerimaan lain yang sah (hibah) 

 
19. Diketahui : Pak Burhan memiliki rumah dengan : 

Luas tanah 100 m2 dengan harga @ Rp 160.000,00 
Luas rumah 55 m2 dengan harga @ Rp 505.000,00 
NJOP tidak kena pajak Rp 24.000.000,00 
Dari kondisi tersebut, maka Pak Burhan harus membayar Pajak Bumi Bangunan sebesar ……. 
A. Rp 18.575,00  
B. Rp 19.775,00  
C. Rp 21.575,00 
D. Rp 21.775,00 
E. Rp 22.975,00 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Nilai jual : 
- Tanah 100 m2  x  Rp 160.000   = Rp 16.000.000 
- Rumah   55 m2  x  Rp 505.000  = Rp 27.775.000 + 
Nilai Jual Objek Pajak  Rp 43.775.000 
- NJOP tidak kena pajak  Rp 24.000.000 - 
NJOP kena pajak  Rp 19.775.000 

 
PBB yang terutang =  0,5% x 20% x Rp 19.775.000 

   =  Rp 19.775 
Jadi PBB yang harus dibayar oleh Pak Burhan sebesar Rp 19.775,00 

 
20. Kebijakan perdagangan luar negeri oleh suatu negara yang mengakibatkan harga barang impor naik, dan 

jumlah barang impor tersebut berkurang, sehingga produksi dalam negeri dapat meningkat disebut ……. 
A. tarif dan bea  
B. subsidi   
C. kuota ekspor 
D. dumping 
E. proteksi ekspor 

 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Tarif dan bea merupakan pajak yang diterapkan pada harga barang impor. Dengan di berlakukannya 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. Seorang warga negara Indonesia membeli saham PT. Freeport di Amerika serikat dengan tujuan ingin 
memiliki perusahaan tersebut. Transaksi ini dalam neraca pembayaran dicatat pada sisi ……. 
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 : C 
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 diluar negeri dengan tujuan kepemilikan perusahaan, maka hal tersebut 
termasuk investasi jangka panjang. 

 
22. Wisatawan asing berlibur ke Indonesia dengan membawa uang sebesar US $ 8.000, dan ia harus menukarkan 

uang tesebut ke rupiah. Pada saat ini kurs yang berlaku adalah; 
Kurs Beli :  US $ 1 = Rp 9.600 
Kurs Tengah :  US $ 1 = Rp 9.650 
Kurs Jual :  US $ 1 = Rp 9.700 
Besarnya rupiah yang akan diterima wisatawan asing tersebut adalah ….. 
A. Rp 77.600.000,00  
B. Rp 77.200.000,00  
C. Rp 76.800.000,00  
D. Rp 76.400.000,00 
E. Rp 76.200.000,00 
 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Uang yang dimiliki oleh seorang wisatawan sebesar US $ 8.000 
ia menukarkan dolar Amerika dengan rupiah. Dalam hal ini, menjual dolar Amerika ke bursa, dan bursa 
memberlakukan kurs beli US $ 1 = Rp 9.600, maka : 
US $ 8.000 x Rp 9.600,00 = Rp 76.800.000,00 
Dengan demikian niliai rupiah yang diperoleh wasatawan tersebut sebesar Rp 76.800.000,00 
 

23. Keuntungan/kerugian bagi investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk surat berharga antara lain : 
1. Deviden 
2. Kupon 
3. Capital gain 
4. Capital loss 
Keuntungan bagi pemegang obligasi adalah ……. 
A. 1 dan 2  
B. 1 dan 3   
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 3 
E. 3 dan 4 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Keuntungan bagi pemegang obligasi : 
1. Bunga yang bersifat konstan (deviden) 
2. Capital gain 
3. Hak klaim pertama 
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24. -     36 …………………….. AKUNTANSI 
 
 

37. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan merupakan fungsi ….. 
A. perencanaan 
B. pengorganisasian 
C. penggerakan 
D. pengawasan 
E. pembagian tugas 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Fungsi pengawasan merupakan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi tindakan yang 
dilakukan bawahan. 

 
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 ciri dari Badan Usaha Milik Negara adalah ……. 
A. 1 dan 3  
B. 1 dan 5  
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 5 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Ciri BUMN, anatara lain: 
1. Berbentuk Perum,  Perjan, dan Persero 
2. Modal > 51% oleh pemerintah  

 
39. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan berkoperasi bagi siswa untuk mengenal kehidupan 

berorganisasi dan manajemen adalah ……. 
A. pinsip koperasi sekolah 
B. tujuan koperasi sekolah 
C. bentuk koperasi sekolah 
D. tugas koperasi sekolah 
E. misi koperasi sekolah 

 
Jawaban  : B 
Pembahasan  : 
Tujuan koperasi sekolah, antara lain: 
1. Mendidik dan menanamkan kesadaran hidup bergotong-royong dan memupuk rasa setia kawan 

dikalangan siswa 
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi siswa 
3. Memperkaya pengalaman siswa dalam berkoperasi 
4. Mendorong hidup hemat dan gemar menabung 
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berkoperasi di kalangan siswa agar dapat 

mengimplementasikannya di masyarakat 
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40. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut: 
1. Pak Santoso selaku manajer keuangan di PT Candi Sewu pada bulan Desember selalu sibuk menyusun 

rencana anggaran untuk tahun berikutnya. 
2. Ibu Solekhah setelah pensiun mendirikan warung tegal untuk mengisi kegiatan serta menutup kebutuhan 

rumah tangganya. 
3. Sudarto seorang siswa sebuah SMA menjadi loper koran untuk membiayai sekolahnya. 
4. Hambali, Hamdani dan Handini sepakat untuk mendirikan PT yang bergerak di sektor jasa transportasi. 
Kegiatan di atas yang dapat digolongkan sektor ekonomi informal adalah.... 
A. 1 dan 2     D.  2 dan 4 
B. 1 dan 3     E.  3 dan 4 
C. 2 dan 3 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Usaha informal adalah suatu usaha perekonomian masyarakat yang omzetnya tidak terlalu besar, 
kebanyakan tidak memiliki izin, dan masih banyak yang belum membayar pajak. 
Kegiatan ekonomi informal, antara lain : 
1. Tukang cukur 
2. Warung nasi 
3. Tambal ban 
4. Tukang Koran 
5. Dll. 

 


