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SOAL X - EKONOMI KD 5 SMT 2 
 
 
1. Uang kertas yang beredar di masyarakan 

merupakan uang kertas kepercayaan 
(fiduciary) atau… 
A. Giral money 
B. Chartal money  
C. Uang tanda (Token Money) 
D. Call money 
E. Full bodied money 

 
2. Mata uang yang nilainya sama dengan nilai 

bahan/instriksinya adalah...  
A. full bodied money 
B. token money 
C. time deposit 
D. uang kartal 
E. uang giral 

 
3. Di bawah mi adalah fungsi uang: 

1. Alat pertukaran. 
2. Alat penimbun kekayaan. 
3. Alat satuan hitung. 
4. Alat pemindah kekavaan. 
5. Standar pembavaran yang ditangguhkan. 
Yang merupakan fungsi asli uang adalah  
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (3) dan (4) 
D. (2) dan (4) 
E. (2) dan (6) 

 
4. Dalam sistem pembayaran nasional yang 

mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan 
mengedarkan uang ketas dan uang logam 
adalah ... 
A. Bank Indonesia 
B. Bank Umum 
C. Bank Indonesia dan bank umum 
D. Lembaga Keuangan 
E. Menteri Keuangan 

 
5. Prinsip Bank Indonesia dimana segala risiko 

dalam sistem pembayaran seperti risiko 
likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus 
dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh 
setiap penyelenggaraan sistem pembayaran, 
adalah .... 
A. prinsip efisiensi  
B. prinsip Aman 
C. prinsip kesetaraan  
D. prinsip pengelolaan 
E. prinsip perlindungan konsumen 

 
6. Berikut ini yang merupakan  instrumen 

pembayaran nontunai dalam bentuk warkat, 

adalah .... 
A. Cek, bilyet giro, kartu ATM, kartu debet  
B. Kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit, 

BI-RTGS 
C. Nota debet, nota kredit, kartu debet, dan 

kartu kredit 
D. Cek, bilyet giro, nota debet, dan nota 

kredit 
E. Bilyet giro, nota debet, nota kredit, BI-

RTGS 
 

7. Berikut ini merupakan jenis kartu pembayaran 
yang bersifat debet adalah ....  
A. Kartu pasar swalayandan kartu prabayar 
B. Kartu ATM dan Kartu pasar swalayan 
C. Kartu Debet  dan Kartu ATM.  
D. Kartu Prabayar dan Kartu pasar swalayan 
E. Kartu Prabayar dan Kartu ATM 

 
8. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang 

tersimpan pada media chip atau server untuk 
jenis registered adalah  
A. Rp1.000.000,00 
B. Rp2.000.000,00 
C. Rp3.000.000,00 
D. Rp4.000.000,00 
E. Rp5.000.000,00 

 
9. Pertukaran warkat atau data keuangan 

elektronik (DKE) antar peserta kliring baik 
atas nama peserta maupun atas nama nasabah 
peserta yang perhitungannya diselesaikan 
pada waktu tertentu, adalah .... 
A. Transfer 
B. Pemindahbukuan 
C. Kliring 
D. Settelment 
E. BI-RTGS 

 
10. Sistem pembayaran untuk memproses 

transaksi pembayaran yang termasuk Retail 
Value Payment System (RVPS) atau transaksi 
bernilai kecil (retail) yaitu transaksi di bawah 
Rp.100 juta, adalah .... 
A. BI-RTGS 
B. SKNBI 
C. Transfer 
D. Kliring 
E. Settelment 

 
11. Pak Apit menjual rumah dan tanahnya di 

Purworejo Rp.250.000.000,00 kemudian uang 
hasil penjualannya dibelikan sebuah Kijang Inova 
di Jakarta. Berdasarkan pernyataan tersebut maka 
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uang mempunyai fungsi sebagai alat... 
A. Pemindah kekayaan 
B. Satuan Hitung 
C. Penimbun kekayaan 
D. Tukar menukar 
E. Pembayaran yang sah  

 
12. Pak Toni mempunyai lembu sebanyak 4 ekor 

,satu jantan dan tiga betina. Harga lembu jantan Rp 
10.000.000,- /ekor, sedangkan harga lembu betina 
Rp 12.000.000,-/ekor. Pak Toni akan menjual 
lembunya dan kemudian uangnya ditabung dengan 
harapan akan semakin bertambah uangnya 
dikemudian hari. Dari uraian diatas berarti fungsi 
uang adalah sebagai ... 
A. Alat kesatuan hitung 
B. Alat tukar umum 
C. Penyimpan kekayaan 
D. Ukuran pembayaran 
E. Pemindah kekayaan  

 
13. Uang kartal yang termasuk alat pembayaran yang 

sah adalah... 
A. Cek dan uang kertas 
B. Uang logam dan uang kertas 
C. Uang kertas dan kartu kredit 
D. Cek dan bilyet giro 
E. Bilyet giro dan telegrafik transfer 

 
14. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan uang: 
1. tingkat bunga 
2. motif masyarakat dalam memilki uang 
3. tingkat pendapatan masyarakat 
4. laju peredaran uang 
5. jumlah penduduk 
6. belanja negara 
Pernyataan di atas yang benar adalah .... 
A. 1, 2, 3 
B. 3, 5, 6 
C. 2, 3, 4 
D. 2, 4, 5 
E. 1, 3, 5 

 
15. Penanaman uang ke saham atau surat berharga lain 

yang dilakukan oleh masyarakat menurut Keynes 
termasuk jenis permintaan uang dengan motivasi 
untuk ... 
A. Spekulasi 
B. Transaksi 
C. Berjaga-jaga 
D. Konsumsi 
E. Investasi 
 

16. Dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga 
kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, BI 
berpedoman bahwa setiap konsumen pada 
penyelenggara sistem pembayaran wajib 
memperoleh perlindungan terhadap segala aspek 
yang berkaitan. Prinsip yang dijalankan BI tersebut 
adalah … 
A. Efisiensi 

B. Efektivitas 
C. Perlindungan konsumen 
D. Keamanan 
E. Kesetaraan akses 

 
17. Dalam menjalankan tugas mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, BI 
berpedoman bahwa segala risiko likuiditas dan 
risiko kredit harus dapat dikelola dan 
diminimalkan oleh setiap penyelenggara sistem 
pembayaran. Prinsip yang dijalankan BI tersebut 
adalah … 
A. Efisiensi 
B. Efektivitas 
C. Perlindungan konsumen 
D. Keamanan 
E. Kesetaraan akses 

 
18. Kebijakan untuk menjamin terjaganya jumlah uang 

tunai yang beredar di masyarakat sehingga tidak 
terjadi inflasi maupun deflasi, serta memastikan 
uang berada dalam kondisi layak edar, lazimnya 
disebut … 
A. Tight money policy 
B. Easy money policy 
C. Monetary policy 
D. Clean money policy 
E. Dirty money policy 

 
19. Uang kartal dan uang giral yang digunakan dalam 

sistem pembayaran antar berbagai pihak 
merupakan komponen yang turut membangun 
sistem pembayaran. Uang tersebut merupakan 
komponen yang berupa … 
A. Penyelenggara 
B. Regulator 
C. Infrastruktur 
D. Instrumen 
E. Pengguna  

 
20. Sesuai UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia 

merupakan bank sentral yang memiliki tujuan ... 
A. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran 
B. Mengatur dan mengawasi bank 
C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter 
D. Mengatur peredaran uang 
E. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah 
 
21. Untuk melaksanakan perannya dalam menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, maka Bank 
Indonesia perlu memperbaiki komponen yang 
berperan dalam membangun kelancaran sistem 
tersebut, yaitu… 
A. Regulasi 
B. Infrastruktur 
C. Pengguna 
D. Penyelenggara 
E. Instrumen 
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22. Salah satu peran BI dalam sistem pembayaran 
adalah penyelenggarakan sistem kliring debet 
maupun kredit antar bank. Sistem kliring yang 
dilakukan BI tersebut adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
23. Dalam melakukan pengawasan dan memastikan 

kelancaran pada sistem pembayaran, maka Bank 
Indonesia membuat sistem transfer antar bank 
yang dapat digunakan dengan nilai transfer yang 
cukup besar sehingga mengandung resiko cukup 
besar pula. Sistem tersebut adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
24. Bentuk pembayaran non tunai yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia untuk mempermudah proses 
pengiriman uang/transfer dalam jumlah besar dan 
dapat dilakukan seketika dalam waktu singkat 
adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
25. Alat pembayaran non tunai yang dapat digunakan 

untuk melakukan transfer dana kepada pihak lain 
di bank yang berbeda (transfer antar bank) dengan 
biaya relatif murah adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
26. Alat pembayaran non tunai yang diberikan oleh 

bank yang kepada pemilik rekening yang dapat 
digunakan untuk mengetahui saldo, mentransfer 
uang dan juga mengambil uang dari mesin tanpa 
perlu dilayani petugas layanan di bank adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. BI- RTGS 
D. Uang Elektronik 
E. SKNBI 

 
27. Alat pembayaran non tunai yang dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran dimana akan mengurangi 
secara langsung simpanan yang ada di bank, 
sehingga pembayaran yang dapat dilakukan 
tergantung pada saldo simpanan di bank adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. Kartu Debit 

D. Cek 
E. Bilyet Giro 

 
28. Bentuk pembayaran non tunai yang memberikan 

perintah bersyarat kepada bank untuk melakukan 
transfer sejumlah uang kepada rekening nasabah 
suatu bank yang disebutkan nama serta rekening 
tabungannya adalah … 
A. Kartu ATM 
B. Kartu Kredit 
C. Kartu Debet 
D. Cek 
E. Bilyet Giro 

 
29. Jika uang memiliki nilai intrinsik atau nilai bahan 

pembuat yang lebih rendah jika dibandingkan 
dengan nilai nominal atau angka yang tertera pada 
uang tersebut, maka disebut … 
A. Token money 
B. Bot money 
C. Common money 
D. Fiduciary money 
E. Full bodied money 

 
30. Pak Andre membeli saham suatu perusahaan 

dengan harapan uang yang ia investasikan akan 
berkembang dan memperoleh keuntungan berupa 
dividen. Hal yang dilakukan Pak Andre tersebut 
merupakan motif… 
A. Transaksi  
B. Berjaga-jaga 
C. Masa depan 
D. Spekulasi 
E. Perusahaan  

 
31. Penentuan jumlah uang rupiah yang akan dicetak 

dan beredar perlu dijaga agar tidak menyebabkan 
terjadinya inflasi dan menghambat pertumbuhan 
ekonomi. Hal tersebut merupakan upaya 
pengelolaan uang pada … 
A. Tahap perencanaan 
B. Tahap pencetakan 
C. Tahap pengeluaran dan peredaran 
D. Tahap pencabutan dan penarikan 
E. Tahap pemusnahan 

 
32. BUMN yang melakukan tugas untuk mencetak 

uang rupiah adalah … 
A. Bank Indonesia 
B. Otoritas Jasa Keuangan 
C. Badan Pengawas Keuangan 
D. PERUM PERURI 
E. Kementerian Keuangan 
 

33. Pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh 
Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran 
uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan 
uang, sampai dengan pemusnahan uang. Hal 
tersebut dilakukan untuk mewujudkan … 
A. Clean money policy 
B. Dirty money policy 
C. Tight money policy 
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D. Easy money policy 
E. Monetary policy 
 

34. Unsur pengamanan pada uang kertas meliputi… 
A. Bahan uang dan teknik cetak 
B. Bahan uang dan gambar yang dipilih 
C. Bahan uang dan desain unik 
D. Teknik cetak dan teknik grafika 
E. Teknik cetak dan pemilihan desain 

 
35. Selain berfungsi sebagai alat pengamanan, security 

features memiliki fungsi lain, di antaranya … 
A. Fungsi estetika 
B. Fungsi etika 
C. Fungsi moneter 
D. Fungsi fiskal 
E. Fungsi pencitraan 

 
36. Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan 

dan mengedarkan uang rupiah ialah … 
A. Bank Indonesia 
B. Otoritas Jasa Keuangan 
C. Perum Peruri 
D. Kementerian Keuangan 
E. Kementerian Dalam Negeri 

 
37. Contoh media pembayaran elektronik ialah … 

A. Nota kredit 
B. Nota debit 
C. Kartu ATM 
D. Kartu kredit 
E. SKNBI 
 

38. Perintah penempatan dana dari pengirim ke 
penerima melalui jalur transfer, disebut … 
A. Credit transfer 
B. Debit transfer 
C. Sistem pembayaran langsung 
D. Sistem pembayaran elektronik  
E. Sistem pembayaran tunai 

 
39. Seperangkat sarana, prosedur perbankan dan 

sistem transfer dana antar bank yang menjamin 
sirkulasi uang merupakan pengertian dari ....  
A. Alat pembayaran 
B. Sistem pembayaran 
C. Transfer dana 
D. Pembayaran 
E. Prosedur perbankan 

 

40. Berikut ini yang merupakan proses penyelesaian 
akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per 
transaksi dan bersifat real time adalah …. 
A. RTGS 
B. SKNBI 
C. Nota Debet  
D. BG 
E. Kliring BI 

 
41. Bank Indonesia melakukan kliring antar bank 

untuk alat pembayaran cek, bilyet giro , nota debet 
dan transfer kredit dengan cara ….  
A. BI-RTGS  
B. SKNBI 
C. C-BEST 
D. Settlement kliring 
E. Switching 
 

42. Salah satu sistem pembayaran yang memakai uang 
kartal adalah ….  
A. Pembayaran non-tunai 
B. Pembayaran kredit 
C. Pembayaran tunai 
D. Pembayaran nota debet 
E. Pembayaran cek 

 
43. Prinsip dari kartu kredit adalah ….  

A. Buy now, pay letter 
B. Buy now, pay now 
C. Buy letter, pay letter 
D. Buy now, buy letter 
E. Pay now, pay letter 

 
44. Kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada 

pemilik rekening yang dapat digunakan untuk 
bertransaksi secara elektronis atas rekening 
tersebut adalah ….  
A. Kartu kredit  
B. Kartu debet 
C. Cek 
D. Bilyet giro 
E. Nota debet 

 
45. Peserta dalam sistem BI-RTGS adalah ….  

A. Bank dan non-bank 
B. Bank Indonesia  
C. Bank kustodian 
D. Peserta kliring nasional 
E. Peserta yang memilki saldo banyak

 
 


