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1. Cara membuat barang atau jasa yang dapat dan mengarahkan teknologi yang modern akan berdampak pada …. 
A. Tingginya gajih pegawai    
B. Meningkatnya kualitas barang atau jasa 
C. Banyak membutuhkan waktu dan tenaga 
D. Banyak mengeluarkan biaya 
E. Perusahaan akan mengalami kerugian 

 
Jawaban : B 
Pembahasan : 
Dengan adanya teknologi yang semakin modern dalam melakukan penciptaan barang, akan mengakibatkan 
jumlah barang yang diproduksi semakin meningkat dan akan memberikan kualitas yang baik. 

 
2. Perhatikan pernyataan-pernyataan dibawah ini : 

1. Berkembangnya trend atau modis  
2. Sifat manusia yang tidak pernah puas 
3. Terbatasnya kemampuan produsen dalam nenyediakan barang atau jasa 
4. Perkembangan ekonomi 
5. Terbatasnya sumber daya alam 
6. Terjadinya bencana alam 
Dari pernyataan diatas, yang merupakan penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas adalah …. 
A. 1, 2, dan 3   
B. 1, 2, dan 4   
C. 1, 3, dan 5 
D. 2, 4, dan 6 
E. 4, 5, dan 6 

 
Jawaban : B 
Pembahasan : 
Kebutuhan manusia tidak terbatas, dan hal tersebut dapat disebabkan antara lain oleh : 
1. Sifat dasar manusia yang memang tidak pernah puas 
2. Perkembangan perekonomian 
3. Adanya perkembangan trend terhadap suatu barang sehingga manusia cenderung mengikuti keinginan 

terhadap barang tersebut. 
 

3. Di bawah ini beberapa kelemahan dalam sistem ekonomi: 
1. Hak milik perorangan tidak diakui. 
2. Ada peluang terjadi monopoli yang dapat merugikan masyarakat. 
3. Tidak mendorong perkembangan potensi dan kreativitas masyarakat. 
4. Kepentingan pribadi lebih dominan daripada kepentingan masyarakat. 
Kelemahan di atas yang merupakan kelemahan sistem ekonomi sosialis adalah.... 
A. 1 dan 2  
B. 1 dan 3   
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 

 
Jawaban : B 
Pembahasan : 
Kelemahan sistem ekonomi sosialis antara lain : 
1.  hak milik perorangan terbatas 
2. kebebasan Individu untuk berkreasi tidak ada 

3. potensi, kreasi dan inovasi masyarakat tidak dapat berkembang 

 
4. Berikut peran dari rumah tangga ekonomi : 

1. Menyediakan barang-barang untuk di ekspor 
2. Menyediakan fasilitas untuk ekspor impor 
3. Mengadakan proteksi terhadap industri dalam negeri 
4. Mengimpor barang-barang sesuai kebutuhan 
5. Menjaga stabilitas harga melalui politik moneter 
6. Menggunakan produk dalam negeri 
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Yang merupakan peran dari rumah tangga pemerintah adalah : 
A. 1, 2 dan 3  
B. 1, 4 dan 6  
C. 2, 3 dan 5 
D. 3, 4 dan 5 
E. 4, 5 dan 6 

 
Jawaban : C 
Pembahasan : 
Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah : 
a. Sebagai pengatur, antara lain : membuat UU dan peraturan, melakukan pengawasan, menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan fiscal dan moneter dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi 
b. Sebagai konsumen, pemerintah juga menggunakan barang dan jasa dalam mendukung kegiatan 

pemerintahannya 
c. Sebagai produsen, pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan 

milik negara. 
 
5. Ketika harga gula pasir Rp. 4.000,00/kg, jumlah barang yang diminta 5 kg. pada saat harga gula pasir turun 

menjadi Rp. 3.000,00/kg, jumlah barang yang diminta 10 kg. dari data tersebut jenis elastisitas permintaan 
adalah……. 
A. Elastis   
B. In Elastis  
C. Elastic Uniter 
D. Elastis Sempurna 
E. In Elastis Sempurna 

 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Diketahui : P1 = Rp. 4.000,00  Q1 = 5 kg 

    P2 = Rp. 3.00,00  Q2 = 10 kg 
Ditanya : jenis elastisitas permintaan ? 
Jawab : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis elastisitas ada 5 : 
1. Elastis, apabila nilai    E > 1 
2. In Elastis, apabila nilai    E < 1 
3. Elastis Uniter, apabila nilai   E = 1 
4. Elastis Sempurna apabila nilai   E = ~ 
5. In Elastis Sempurna, apabila nilai   E = 0  
Jadi 4 > 1, maka jenisnya adalah Elastis 

 
6. Diketahui fungsi permintaan Qd = 16 – 2P 

Jika harga berubah dari 4 menjadi 5, maka akan terjadi perubahan …….. 
A. Permintaan turun dari 12 menjadi 10 
B. Permintaan turun dari 8 menjadi 7 
C. Jumlah yang diminta naik dari 8 menjadi 10 
D. Jumlah yang diminta turun dari 8 menjadi 5 
E. Jumlah yang diminta turun dari 8 menjadi 6 
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Jawaban : E 
Pembahasan  : 
Diketahui  : Qd  =  16 – 2P 
 P1   =  4 
 P2   =  5 
Ditanyakan : perubahan yang terjadi ketika harga berubah ? 
Jawab : 
Ketika  P1   = 4, 
Maka : Qd = 16 – 2P 
 Qd = 16 – 2 (4) 
 Qd = 16 – 8 
 Qd = 8 

 
Ketika : P2 = 5 
Maka   Qd = 16 – 2P 

 Qd = 16 – 2 (5) 
 Qd = 16 – 10 
 Qd = 6 

 
Jadi ketika harga berubah dari 4 menjadi 5 maka akan terjadi perubahan pada jumlah barang yaitu dari 8 
menjadi 6. 
 

7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut: 
1. Di daerah AA dimana seluruh penduduknya sebagai petani jeruk, tetapi di daerah tersebut hanya ada dua 

orang sebagai pembeli jeruk-jeruk petani, sehingga permainan harga jeruk dari kedua pembeli tersebut 
sering merugikan petani jeruk. 

2. Di suatu pasar jumlah pembeli dan penjualnya sama-sama banyak dan yang diperdagangkan barangnya 
bersifat homogin.Dalam pasar tersebut pembeli dan penjual sama-sama tidak mampu mempengaruhi harga 
barang. 

3. Pasar sepeda motor di Indonesia hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan motor saja sehingga perusahaan 
motor yang baru sulit untuk menembus pasar motor di Indonesia.  

4. Dalam suatu pasar harga barang telah terbentuk oleh makanisme pasar, sehingga produsen tidak mampu 
lagi menentukan harga barang produksinya. 

5. Produksi BBM di Indonesia dikuasai dan dikelola oleh BUMN yaitu PT Pertamina (persero), dengan demikian 
seluruh perusahaan pengeboran minyak hanya sebagai kontraktor PT Pertamina (persero) 

Dari pernyataan di atas yang merupakan bentuk pasar persaingan tidak sempurna adalah.... 
A. 1, 2 dan 4  
B. 1, 3 dan 5  
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4 dan 5 
E. 3, 4 dan 5 

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Pasar persaingan tidak sempurna antara lain : 
a. Pasar monopoli, yaitu bentuk pasar yang didalamnya hanya terdiri atas satu penjual saja. 

Ciri-ciri pasar monopoli, antara lain; 
1. hanya terdapat satu penjual 
2. tidak terdapat barang substitusi 
3. penjual bebas menentukan harga barang 
4. adanya hambatan masuk pasar 
5. kurang memerlukan promosi karena tidak ada pesaing 

b. Pasar oligopoli, yaitu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual dimana salah satu atau beberapa penjual 
bertindak sebagai pangsa pasar terbesar. 
Ciri-ciri pasar oligopoli, antara lain; 
1. ada beberapa penjual di pasar 
2. barang yang dijual-belikan bersifat homogen & berbeda corak 
3. promosi iklan secara terus menerus 
4. kekuasaan menentukan harga tidak stabil 
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c. Pasar persaingan monopolistik, yaitu suatu bentuk pasar yang terdapat banyak perusahaan yang menjual 
barang yang hampir serupa, tetapi tidak sama karena perbedaan corak. 
Ciri-ciri pasar monopolistik, antara lain; 
1. terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna 
2. barangnya berbeda corak (heterogen) 
3. Mempunyai kekuasaan mempengaruhi harga 
4. promosi iklan sangat aktif 

 
8. Perhatikan matrik di bawah: 

A B C 

1. Hasil produk berupa barang/ 
jasa 

2. Permintaan datangnya dari 
rumah tangga konsumen 

3. Imbalan berupa pendapatan 
bunga 

1. Permintaan datangnya dari 
rumah tangga produsen. 

2. Imbalan berupa upah atau gaji 
3. Imbalannya berupa uang 

sebagai pembelian barang/ 
jasa 

1. Penawaran datangnya dari 
rumah tangga produsen 

2. Imbalan berupa sewa. 
3. Penawaran datangnya dari 

rumah tangga konsumen 
 
 

Berdasarkan tabel di tas yang merupakan ciri dari pasar input adalah.... 
A. A1, B1 dan C2   
B. A1, B3 dan C1  
C. A2, B2 dan C3 
D. A3, B1 dan C1 
E. A3, B2 dan C3 

 
Jawaban : E 
Pembahasan  : 
Di dalam pasar input (pasar faktor produksi) permintaan dilakukan oleh rumah tangga produsen, penawaran 
dilakukan oleh rumah tangga konsumen (masyarakat), sedangkan yang mempengaruhi terhadap permintaan 
dan penawaran pasar faktor produksi adalah sewa (rent), upah (wage), bunga (interest), dan profit (laba). 

 
9. Suatu negara mempunyai data tentang pendapatan nasional berikut ini:  

Product Domestic Brutto  = 567.000 M  
Pendapatan perusahaan asing di negara tersebut  = 180.000 M  
Pendapatan warga negara di luar negeri = 13.000 M  
Berdasarkan data di atas besamya pendapatan nasional bruto adalah ...  
A. 374.000 M  
B. 400.000 M  
C. 734.000 M  
D. 747.000 M  
E. 760.000 M  

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross Nasional Product (GNP) 
Adalah nilai barang dan jasa yang diproduksikan oleh warga negara itu baik yang tinggal di dalam negeri maupun 
di luar negeri dalam satu tahun tertentu. 
Jadi : 
GNP =  PDB + Pendapatan warga Negara di luar negeri – pendapatan perusahaan asing di dalam negeri 
GNP = 567.000 + 13.000 – 180.000 
GNP = 400.000 

 
10. Dalam rangka mengatasi inflasi, pemerintah melakukan kebijakan operasi pasar terbuka adalah ……. 

A. Menjual surat berharga sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah 
B. Menjual surat berharga sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang 
C. Membeli surat berharga sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah 
D. Menurunkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat rajin menabung 
E. Mengedarkan surat atau pengumuman agar lembaga dan individu melakukan efisiensi 
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Jawaban : B 
Pembahasan  : 
kebijakan operasi pasar terbuka (open market operation) adalah kebijakan pemerintah menjual atau membeli 
obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. 
Tujuan khusus kebijakan operasi pasar terbuka ; 
a. Menjual obligasi atau surat berharga, yakni untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 
b. Membeli obligasi atau surat berharga, yakni untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. 

 
11. Negara XX sedang dilanda inflasi yang cukup tinggi sebesar 40% dalam jangka waktu yang berkepanjangan. 

Dalam kondisi yang demikian maka pihak yang diuntungkan adalah para ….... 
A. konglomerat yang pada umumnya senang menyimpan kekayaannya di bank dengan tingkat bunga yang 

rendah dan tetap. 
B. nelayan kelas menengah ke bawah karena mereka dirangsang dengan modal pinjaman pemerintah dengan 

suku bunga yang relatif sangat rendah dibandingkan tingkat suku bunga bank. 
C. pegawai pemerintahan yang rata-rata dengan tingkat gaji yang sangat tinggi, meskipun kenaikan gaji 

diperhitungkan setiap  5 tahun sekali. 
D. petani beras mulai cenderung menjual tanahnya karena permintaan areal tanah untuk industri yang cukup 

tinggi sehingga harga tanah naik 20%. 
E. Lembaga keuangan swasta yang telah terlanjur memberikan pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan 

tetap kepada perusahaan leasing. 
 

Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Pihak-pihak yang diuntungkan dengan terjadinya inflasi, antara lain : 
a. Pedagang, petani, dan spekulan 
b. Orang berpenghasilan tidak tetap 
c. Peminjam atau debitor 
d. Pemilik kekayaan dalam bentuk harta tetap 
e. Pemegang saham 

 
12. Fungsi tabungan; S = -700 + 0,25Y. Konsumsi minimal adalah …… 

A. 1.600 
B. 2.100 
C. 2.800 
D. 3.200 
E. 3.700 
 
Jawaban : C 
Pembahasan : 
Diketahui fungsi konsumsi   S = – 700 + 0,25Y 
Konsumsi minimal pada saat  S = 0 
Maka : 
S = – 700 + 0,25Y 
0 = – 700 + 0,25Y 
–0,25Y =  –700 – 0 
–0,25Y =  –700 
 Y =  –700/–0,25 
 Y =  2.800 
C = Y – S 
C = 2.800 – (–700 + 0,25(2.800)) 
C = 2.800 – (–700 + 700) 
C = 2.800 – 0 
C = 2.800 
 

13. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang:  
1. tinggi rendahnya tingkat bunga  
2. tingkat pendapatan masyarakat  
3. tingkat inflasi  
4. tingkat pengangguran  
5. tingkat peredaran uang  
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Termasuk faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah ...  
A. 1, 2, dan 3  
B. 1, 2, dan 4  
C. 2, 3, dan 4  
D. 2, 3, dan 5  
E. 3, 4, dan 5  

 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, antara lain : 
1. tinggi rendahnya tingkat bunga  
2. tingkat pendapatan masyarakat  
3. tingkat pengangguran  

 
14. Berikut ini adalah tugas dari perbankan di Indonesia. 

1. memberikan kredit jangka pendek 
2. mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah 
3. mengusahakan tercapainya sistem perbankan yang sehat 
4. mendiskontokan wesel, surat utang dan surat berharga lain 
5. meningkatkan likuiditas uang beredar 
6. menerima dan membayar kembali uang dalam rekening Koran 
Dari pernyataan di atas, yang merupakan tugas Bank Indonesia adalah ……. 
A. 1, 2 dan 3  
B. 2, 3 dan 4  
C. 2, 3 dan 5 
D. 3, 4 dan 5 
E. 4, 5 dan 6 
 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Bank sentral adalah bank yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan sebagai induk dari bank-bank lain. 
Tugas bank sentral (bank Indonesia); 
1. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 
3. mengatur dan mengawasi kegiatan bank 
 

15. Globalisisasi dalam perdagangan menimbulkan adanya persaingan antar pedagang di masyarakat, banyak 
pengusaha atau pedagang kecil mengalami kelesuan karena kalah bersaing, dan ada yang sampai gulung tikar, 
dan sebagai akibatnya timbul pengangguran. Dampak secara langung dari pengangguran atau PHK yang 
dilakukan oleh perusahaan adalah ……. 
A. perekonomian semakin lesu 
B. industri mengalami penurunan 
C. pendapatan masyarakat penurun 
D. timbulnya kriminalitas di masyarakat 
E. perhatian pemerintah semakin berkurang 

 
Jawaban  : D 
Pembahasan  : 
Dengan adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kelesuan dan gulung tikar akan 
berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan akan menimbulkan ketidak stabilan sosial seperti halnya 
perampokan. 

 
16. Gambaran kondisi ekonomi dan sosial suatu negara : 

1. pertumbuhan jumlah penduduk 
2. kebudayaan masyarakat 
3. lapangan pekerjaan 
4. pemahaman bahasa asing 
5. pendapatan masyarakat 
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Berdasarkan gambaran di atas faktor-faktor penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi 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 : B 
Pembahasan  : 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, anatara lain : 
1. Sumber daya alam 
2. Sumber daya modal dan teknologi 
3. Jumlah penduduk dan kualitas penduduk 
4. Peningkatan pendapatan 
5. Banyaknya lapangan kerja 

 
17. Anggaran pendapatan Negara dilaksanakan untuk mengatur perekenomian dan pemerintahan dengan baik. 

Dalam hal  ini APBN berfungsi.... 
A. alokasi   
B. stabilisasi  
C. distribusi 
D. sosial 
E. anggaran 
 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Fungsi stabilisasi merupakan kebijakan untuk mengatur perekenomian dan pemerintahan dengan baik. 
 

18. Dibawah ini yang tidak termasuk pendapatan pemerintah Daerah adalah ….. 
A. Pajak reklame 
B. Pajak Pertambahan Nilai 
C. Pajak tontonan 
D. Retribusi 
E. Pajak Kendaraan Bermotor 
 
Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Jenis pajak yang termasuk sumber penerimaan daerah antara lain : 
1. Pajak tontonan 
2. Pajak kendaraan bermotor 
3. Pajak reklame 
4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
 

19. Tuan Ahmad mempunyai rumah terletak di atas tanah yang luasnya 200 m2, luas bangunan rumah 120 m2. Pada 
tahun 2009 harga tanah diperkirakan Rp 200.000,00 per m2. Sedangkan harga bangunan Rp 800.000,00 per m2. 
Jika bangunan tidak kena pajak ditetapkan Rp 24.000.000,00 maka PBB yang dibayar Tn. Ahmad setiap tahun 
adalah ……. 
A. Rp 100.000,00   
B. Rp 112.000,00    
C. Rp 136.000,00 
D. Rp 140.000,00 
E. Rp 160.000,00 
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Jawaban : B 
Pembahasan  : 
Nilai jual : 
- Tanah 200 m2  x  Rp 200.000  =   Rp   40.000.000 
- Rumah 120 m2  x  Rp 800.000  =   Rp   96.000.000 + 
Nilai Jual Objek Pajak    Rp 136.000.000 
- NJOP tidak kena pajak     Rp   24.000.000 - 
NJOP kena pajak   Rp 112.000.000 

 
PBB yang terutang =  0,5% x 20% x Rp 112.000.000 
  =  Rp 112.000 
Jadi PBB yang harus dibayar oleh Tuan Ahmad sebesar Rp 112.000,00 

 
20. Negara Jepang dalam politik perdagangan internasionalnya dikenal dengan politik dumping yaitu dilakukan 

dengan cara.... 
A. membeli barang yang sama dari negara lain lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri 
B. membeli barang yang sama dari negara lain lebih mahal dibandingkan harga di dalam negeri 
C. menjual barang yang sama di negara lain lebih mahal dibandingkan harga di dalam negeri 
D. menjual barang yang sama di negara lain sama harganya dengan di dalam negeri 
E. menjual barang yang sama di negara lain lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri 

 
Jawaban : E 
Pembahasan  : 
Dumping merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri 
lebih murah dari pada di jual di dalam negeri. 

 
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. penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain 
6. Investasi jangka pendek yang ditanam oleh penduduk negara lain di dalam negeri. 
Dari pernyataan di atas, yang merupakan sistem pencatatan neraca pembayaran transaksi debit 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 : B 
Pembahasan  : 
Yang termasuk transaksi debit adalah : 
1. Impor barang dari negara lain 
2. Pembayaran jasa kepada penduduk negara lain 
3. Pembayaran bunga dan deviden kepada penduduk negara lain 
4. Pemberian hadiah dan pengiriman uang kepada penduduk negara lain 
5. Investasi jangka panjang yang ditanamkan penduduk di negara lain 
6. Investasi jangka pendek yang ditanamkan penduduk di negara lain 
7. Penduduk yang melakukan pembelian emas dari negara lain 
 

22. Sarinah seorang warga Indonesia yang belajar di Malaysia. Ia harus membayar uang sekolahnya sebesar 2.400 
ringgit. Kurs yang berlaku pada saat  ini, kurs jual 1 ringgit = Rp 2.700,  kurs tengah 1 ringgit = Rp 2.600 dan kurs 
beli 1 ringgit = Rp 2.550. Berdasarkan harga kurs di atas maka uang yang harus dimiliki Sarinah untuk membayar 
sekolahnya adalah.... 
A. Rp 6.480.000   
B. Rp 6.240.000    
C. Rp 6.120.000 
D. Rp 6.080.000 
E. Rp 5.920.000 
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Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Sarinah menukarkan rupiah dengan ringgit. Dalam hal ini, membeli ringgit ke bursa, dan bursa akan 
memberlakukan kurs jual sebagai berikut : 
2.400 ringgit x 2.700 ringgit = Rp 6.480.000 

 
23. Berikut ini surat-surat berharga: 

1. saham 
2. SBI 
3. commercial paper 
4. obligasi 
Surat berharga di atas yang diperdagangkan di pasar modal adalah ……. 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 3   
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 3 
E. 2 dan 4 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham, obligasi, waran, bukti right, reksa dana, dan 
deposito berjangka. 

 
 

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

37. Salah satu kegiatan badan usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan karyawan agar bekerja 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberi motivasi kerja yang baik serta menciptakan suasana 
kerja yang nyaman dan menyenangkan. Hal ini yang dilakukan pimpinan tersebut merupakan fungsi manajemen 
……. 
A. planning  
B. organizing  
C. actuating 
D. directing 
E. controlling 

 
Jawaban : D 
Pembahasan  : 
Directing (pengarahan) merupakan fungsi manajemen yang akan menimbulkan hubungan manusiawi dalam 
kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara lebih 
berdaya guna untuk mencapai tujuan. Dengan demikian kegiatan pengarahan ini banyak menyangkut masalah 
pemberian motivasi kepada para karyawan. 

 
38. Fungsi utama BUMN adalah ……. 

A. mensejahterakan para anggota 
B. sarana meningkatkan perekonomian 
C. melayani kepentingan umum 
D. pelaku ekonomi pemerintah 
E. mengembangkan prasarana daerah 

 
Jawaban : C 
Pembahasan  : 
Fungsi utama BUMN umumnya bergerak pada usaha yang bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 
39. Di bawah ini adalah peranan kepala sekolah dan tugas pengurus koperasi sekolah: 

1. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan koperasi sekolah. 
2. Pembina, pembimbing kepada pengurus koperasi sekolah. 
3. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 
4. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT). 
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Yang merupakan peranan kepala sekolah dalam koperasi sekolah adalah.... 
A. 1 dan 2   
B. 1 dan 4   
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
 
Jawaban : A 
Pembahasan  : 
Peran kepala sekolah dalam melaksanakan koperasi sekolah adalah menyediakan sarana/fasilitas untuk 
kelancaran koperasi sekolah dan melakukan pembinaan perkoperasian melalui penerapan kurikulum di sekolah. 
 

40. Usaha-usaha yang dapat dimasuki wirausaha adalah ……. 
1. jasa cuci motor 
2. pedagang asongan 
3. penyalur tenaga kerja ke luar negeri 
4. impor alat-alat elektronik 
5. ekspor tekstil 
Yang termasuk sektor usaha informal adalah ……. 
A. 1 dan 2  
B. 2 dan 3   
C. 3 dan 4 
D. 4 dan 5 
E. 5 dan 1 

 
Jawaban : A 
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. 

 


