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SOAL X - EKONOMI KD 5 SMT 2 
 

 
1. Sistem yang mencakup seperangkat aturan, 

lembaga dan mekanisme yang digunakan 
untuk melaksanakan pemindahan dana guna 
memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari 
suatu kegiatan ekonomi adalah .... 
A. Sistem Kliring 
B. Sistem Pembelian 
C. Sistem Pembayaran 
D. Sistem Penjualan 
E. Sistem Ekonomi 

 
2. Berikut ini merupakan syarat psikologis suatu 

benda sebagai bahan pembuat uang adalah …. 
A. tahan lama artinya tidak mudah rusak 
B. nilai stabil dalam jangka waktu lama 
C. mudah dibawa/dipindahkan 
D. mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi 

nilainya 
E. memuaskan keinginan orang yang 

memiliki 
 

3. Yang dimaksud "Medium of exchange" dalam 
fungsi uang adalah... 
A. uang sebagai satuan hitung 
B. uang sebagai alat tukar 
C. uang sebagai alat pembayaran 
D. uang sebagai penyimpan nilai 
E. uang sebagai pendorong kegiatan 

ekonomi 
 

4. Terciptanya uang giral dapat terjadi apabila 
seseorang yang mempunyai rekening di bank 
menerima pembayaran piutang dari Debet 
atau melalui bank. Cara ini disebut…. 
A. save deposits 
B. primary deposits 
C. long peposits 
D. loan deposits 
E. derivative deposits 

 
5. Berikut ini merupakan prinsip prinsip 

kebijakan sistem pembayaran yang dijalankan 
Bank Indonesia, kecuali.... 
A. Keamanan 
B. Efisiensi 
C. Kebersamaan resiko 
D. kesetaraan akses 
E. perlindungan konsumen 

 
6. Istilah Less Cash Society dalam penggunaan 

uang kartal artinya adalah .... 
A. masyarakat yang lebih banyak 

menggunakan uang non tunai 

B. masyarakat yang lebih banyak 
menggunakan uang tunai  

C. masyarakat yang lebih banyak 
menggunakan uang kartal  

D. masyarakat yang lebih banyak 
menggunakan uang Giral  

E. masyarakat yang lebih banyak 
menggunakan uang e-money  

 
7. Warkat atau surat yang digunakan untuk 

menagih nasabah bank lain atau bank lain 
melalui kliring untuk dimasukkan ke rekening 
nasabah bank yang menyampaikan warkat 
tersebut, adalah .... 
A. Nota Kredit 
B. Nota Debet 
C. Bilyet Giro 
D. BI-RTGS 
E. Cek 

 
8. Jenis alat pembayaran menggunakan kartu 

yang menggunakan istilah buy now pay later 
adalah .... 
A. Smart Phone 
B. Kartu prabayar 
C. Kartu Debet   
D. Kartu ATM 
E. Kartu kredit 

 
9. Berikut ini beberapa bank yang dapat menjadi 

peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di 
suatu wilayah kliring, kecuali …. 
A. Bank Perkreditan Rakyat 
B. Bank Syariah 
C. Bank Rakyat Indonesia 
D. Bank Pembangunan Daerah 
E. Bank Central Asia 

 
10. Sistem transfer dana elektronik yang meliputi 

kliring debet dan kliring kredit yang 
penyelesaian setiap transaksinya dilakukan 
secara nasional adalah .... 
A. BI-RTGS 
B. SKNBI 
C. Transfer 
D. Kliring 
E. Settelment 

 
11. Berikut adalah fungsi uang sebagai alat : 

(1). Tukar 
(2). Pembayaran 
(3). Penimbun kekayaan 
(4). Satuan hitung 
(5). Pemindah kekayaan 
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Fungsi asli uang adalah … 
A. dan (2) 
B. dan (3) 
C. dan (4) 
D. dan (5) 
E. dan (5)  

 
12. Budi ingin memiliki uang tunai guna membeli 

barang-barang kebutuhannya. Keinginan memiliki 
uang tunai tersebut dinamakan motif ... 
A. Transaksi 
B. Produksi 
C. Spekulasi 
D. Berjaga - jaga 
E. Konsumtif 

 
13. Uang yang nilai intrinksik sama dengan nilai 

nominal disebut... 
A. Token money 
B. Fiduciary money 
C. Full bodied money 
D. Bot money 
E. Common money 

 
14. Jika uang memiliki nilai intrinsik lebih rendah dari 

nilai nominalnya maka uang tersebut dikenal 
sebagai uang... 
A. Token money 
B. Bot money 
C. Common money 
D. Full bodied money 
E. Fiduciary money 

 
15. Suatu pembayaran yang dikeluarkan oleh bank 

seperti cek, bilyet giro, dan kartu kredit disebut 
dengan istilah... 
A. Uang giral 
B. Uang kartal 
C. Uang kertas 
D. Uang kepercayaan 
E. Uang bernilai penuh 

 
16. Lembaga yang berwenang mengatur, menjaga 

kelancaran dan memelihara peredaran uang dalam 
sistem pembayaran adalah … 
A. Bank Konvensional 
B. Bank Syariah 
C. Bank Umum 
D. BPR 
E. Bank Indonesia 

 
17. Dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, BI 
berpedoman pada empat prinsip kebijakan sistem 
pembayaran, kecuali … 
A. Aman 
B. Efisiensi 
C. Kesetaraan akses 
D. Perlindungan terhadap konsumen 
E. Keterjangkauan 
 

18. Dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, BI 
berpedoman bahwa segala biaya yang ditanggung 
oleh konsumen dalam sistem pembayaran haruslah 
lebih murah dan lebih kecil dari manfaat yang 
diperoleh. Prinsip yang dijalankan BI tersebut 
adalah … 
A. Efisiensi 
B. Efektivitas 
C. Perlindungan konsumen 
D. Keamanan 
E. Kesetaraan akses 

 
19. Dalam sistem pembayaran, dapat digunakan 

berbagai alat atau instrumen. Berikut yang 
merupakan alat atau instrumen pada sistem 
pembayaran tunai adalah … 
A. Uang giral 
B. Uang kartal 
C. Kartu kredit 
D. Uang elektronik 
E. Giro  

 
20. Bank Indonesia, sebagai bank sentral, berwenang 

mengatur kelancaran dan menjaga peredaran uang 
pada sistem pembayaran sehingga tercipta kondisi 
yang stabil dalam keuangan dan turut membangun 
sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia 
adalah komponen yang berperan selaku … 
A. Penyelenggara 
B. Regulator 
C. Infrastruktur 
D. Instrumen 
E. Pengguna 

 
21. Perhatikan pernyataan berikut ! 

1.   Mengatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran 
2)   Mengatur perizinan bank 
3)   Mengatur peredaran uang 
4)   Menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
moneter 
5)   Mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah 
Dari pernyataan tersebut yang merupakan tugas. 
Bank Indonesia adalah … 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 2, dan 4 
C. 1, 2, dan 5 
D. 2, 3, dan 4 
E. 2, 3, dan 5 

 
22. Salah satu tujuan Bank Indonesia adalah menjaga 

stabilitas nilai mata uang rupiah dengan 
menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. 
Berikut ini contoh penerapan kebijakan moneter 
yang tepat adalah... 
A. Kebijakan diskonto, dilakukan bank sentral 

dengan cara menambah atau mengurangi 
jumlah produksi barang dan/atau jasa 

B. Kebijakan pasar terbuka, yaitu kebijakan yang 
dilakukan bank sentral dengan cara membeli 
atau menjual surat berharga 
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C. Kebijakan cadangan kas, dilakukan Bank 
Indonesia dengan cara membeli atau menjual 
surat berharga di pasar uang 

D. Open market policy, diambil bank sentral 
untuk menstabilkan nilai rupiah dengan cara 
mencetak atau menarik uang kartal di 
masyarakat 

E. Kebijakan persediaan kas, dilakukan bank 
sentral dengan cara menaikkan atau 
menurunkan suku bunga bank umum 

 
23. Berikut merupakan peran Bank Indonesia dalam 

sistem pembayaran, kecuali … 
A. Menetapkan dan memberlakukan kebijakan 

sistem pembayaran secara nasional 
B. Menjaga stabilitas keuangan 
C. Penyelenggara sistem kliring antar bank 
D. Mengeluarkan dan mengedarkan alat 

pembayaran tunai 
E. Mencabut , menarik, hingga memusnahkan 

uang rupiah 
 
24. Dalam tujuannya mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia harus 
selalu menjaga jumlah uang tunai yang beredar di 
masyarakat agar tidak berlebihan atau pun terlalu 
sedikit (tidak terjadi inflasi maupun deflasi). Hal 
tersebut dilakukan dalam rangka penerapan … 
A. Tight money policy 
B. Easy money policy 
C. Monetary policy 
D. Clean money policy 
E. Dirty money policy 

 
25. Alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak 

bank dan dapat digunakan oleh pembawa kartu 
tersebut untuk membeli barang-barang yang 
dibutuhkannya secara hutang, dimana pelunasan 
akan dilakukan di kemudian hari adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
26. Alat pembayaran non tunai dimana nilai uang 

disimpan secara elektronik dalam suatu media 
seperti layanan jaringan komputer (server) atau 
sirkuit terpadu (chip) adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
27. Alat pembayaran non tunai berupa surat perintah 

yang dibuat oleh nasabah bank dan ditujukan 
untuk bank dengan ketentuan tertentu untuk 
melakukan pembayaran tunai kepada seseorang 
yang disebutkan di dalam surat tersebut adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 

C. Kartu Debet 
D. Cek 
E. Bilyet Giro 

 
28. Instrumen pembayaran non tunai yang 

memberikan kemudahan transfer dan sering 
digunakan oleh Tenaga Kerja Indonesia di luar 
negeri untuk mengirimkan uang kepada 
keluarganya di Indonesia adalah … 
A. Kartu ATM 
B. KUPU 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
29. Bentuk pembayaran non tunai berupa transaksi 

antar bank yang dilakukan dengan media kliring 
dan dipandang memiliki resiko yang cukup besar 
karena jumlah nominalnya adalah … 
A. Kartu ATM 
B. KUPU 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
30. Jika uang memiliki nilai intrinsik atau nilai bahan 

pembuat sama dengan nilai nominal pada uang 
maka dapat dikatakan sebagai … 
A. Token money 
B. Bot money 
C. Common money 
D. Fiduciary money 
E. Full bodied money 

 
31. Setiap bulan Ibu Dila menyisihkan uang sejumlah 

Rp 1.500.000,00 untuk ditabung sebagai persiapan 
biaya pendidikan anaknya kelak. Tindakan yang 
dilakukan Ibu Dila termasuk motif … 
A. Spekulasi  
B. Berjaga-jaga 
C. Transaksi  
D. Efisiensi 
E. Ekonomi  

 
32. Uang rupiah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya 

tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh 
Bank Indonesia harus dihilangkan dari peredaran. 
Hal tersebut merupakan upaya pengelolaan uang 
oleh Bank Indonesia pada … 
A. Tahap perencanaan 
B. Tahap pencetakan 
C. Tahap pengeluaran dan peredaran 
D. Tahap pencabutan dan penarikan 
E. Tahap pemusnahan 
 

33. Uang yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
akan diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia 
melalui … 
A. Kantor Pos 
B. PERUM PERURI 
C. Bank Konvensional 
D. Bank Syariah 
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E. Kantor BI 
 

34. Pengamanan terhadap uang diperlukan untuk … 
A. Mencegah pemalsuan uang 
B. Mencegah pidana pencucian uang 
C. Meningkatkan kualitas cetakan uang 
D. Meningkatkan daya tahan uang 
E. Meningkatkan gengsi dalam perdagangan 

internasional 
 
35. Perhatikan hal-hal berikut ! 

1)  Bahan 
2)  Desain 
3)  Teknik cetak 
4)  Nominal  
5)  Kurs 
Keaslian uang dapat dikenali melalui ciri-ciri …. 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), dan (4) 
C. (1), (2), dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 
E. (3), (4), dan (5) 

 
36. Unsur pengaman uang haruslah dipilih 

berdasarkan pada …. 
A. Perkembangan teknologi terkini 
B. Kecenderungan pemalsuan 
C. Aspirasi masyarakat 
D. Kebutuhan dunia industri 
E. Budaya dan tradisi masyarakat 

 
37. Berikut ini yang merupakan contoh alat 

pembayaran non tunai berbasis kertas adalah… 
A. Kartu ATM 
B. Kartu debit 
C. Kartu kredit 
D. Uang kertas 
E. Cek 

 
38. Perhatikan hal-hal berikut ! 

1) Cek 
2) Bilyet Giro 
3) Kartu ATM 
4) Kartu debit 
5) Kartu kredit 
Yang merupakan media pembayaran berbasis kartu 
ialah … 
A. (1), (2), dan (3) 
B. (1), (2), dan (4) 
C. (1), (2), dan (5) 
D. (2), (3), dan (4) 
E. (3), (4), dan (5) 

 
39. Yang memiliki peranan penting dalam penyediaan 

layanan jasa dalam transaksi non tunai pada saat 
ini adalah... 
A. Pegadaian 
B. Perbankan 
C. Leasing 

D. Finance 
E. Koperasi 

 
40. Undang-Undang Republik Indonesia yang 

mengatur mengenai sistem pembayaran adalah ….  
A. UU Nomor 20 Tahun 1999 
B. UU Nomor 21 Tahun 1999 
C. UU Nomor 22 Tahun 1999 
D. UU Nomor 23 Tahun 1999 
E. UU Nomor 24 Tahun 1999 

 
41. Faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian 

sistem transfer dana antar bank adalah ….  
A. Pengolahan data elektronik dan 

telekomunikasi 
B. Penggunaan teknologi informasi 
C. Alat pembayaran tunai dan alat pembayaran 

nontunai 
D. Proses penyelesaian akhir transaksi 
E. Menggunakan central bank money 

 
42. Aktifitas pemindahan dana guna memenuhi suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 
ekonomi disebut dengan ….  
A. Konsumsi 
B. Pembayaran 
C. Panghasilan 
D. Penjualan 
E. Pemasukan 

 
43. Surat perintah dari nasabah kepada bank 

penyimpan dana untuk memindah bukukan 
sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan 
kepada rekening pemegang yang disebutkan 
namanya merupakan defenisi dari ….  
A. Kartu kredit  
B. Kartu debet 
C. Kartu ATM 
D. Bilyet giro 
E. Uang elektronik 

 
44. Salah satu alat pembayaran yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah ….  
A. Bilyet giro 
B. Kartu kredit 
C. Cek 
D. Nota debet 
E. Kartu debet 

 
45. Suatu sistem dana elektronik antar peserta dalam 

mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan 
secara seketika per transaksi secara individual 
merupakan definisi dari ….  
A. Kartu ATM  
B. Kartu debet 
C. Cek 
D. Bilyet giro 
E. BI-RTGS 
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