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Pembahasan Soal
Disusun oleh : Team unsma.com

Team unsma.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. Kunjungi
http://unsma.com untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2017. Dapatkan akses untuk mendapatkan
latihan dan prediksi soal dalam bentuk ebook (pdf) yang bisa didownload di member area apabila akun
Anda sudah kami aktifkan.
1.

Jawab E
Pembahasan :
Bagaimana cara memproduksi berkaitan dengan teknik/cara yang berhubungan dengan teknologi
produksi yang digunakan

2.

Jawab E
Pembahasan :
Penyebab kelangkaan antara lain ;
1.
2.
3.
4.

3.

perbedaan keadaan alam
perbedaan pertumbuhan penduduk
terbatasnya teknologi dan kemampuan produksi
bencana alam

Jawab C
Pembahasan :
Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat (sistem ekonomi komando), yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

4.

perekonomian dikuasai oleh negara
alat-alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara
jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah
kreativitas dan inovasi masyarakat tidak dapat berkembang
kegiatan ekonomi dikuasai oleh negara

Jawab D
Pembahasan :
Law diminishing return terjadi saat tambahan hasil setelah maksimum

5.

Jawab B
Pembahasan :
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6.

jawab B
Pembahasan :
diketahui : Q = 25.000 – 1/5P, dan P = Rp 100.000,00
ditanyakan : Q..?
jawab : Q = 25.000 – 1/5 ( 100.000)= 25.000 – 20.000 =
5.000

7.

Jawab B
Pembahasan :
Ciri-ciri pasar monopoli :
1.
2.
3.
4.

8.

hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran pasar
tidak ada barang substitusi/pengganti yang mirip
produsen memiliki kekuatan menentukan harga
barang yang diperdagangkan heterogen

Jawab C
Pembahasan :
Ciri pasar tenaga kerja :

9.

-

penawaran datang dari rumah tangga konsumsi

-

permintaan dari rumah tangga produksi

-

lebih diutamakan penawaran keahlian

-

makin profesional makin tinggi harganya

Jawab B
Pembahasan :
PI = GNP – penyusutan – pajak tidak langsung + transfer payment = 530.000 - 50.000 - 35.000+10.000
= 455.000

10. jawab B

Pembahasan :
Inflasi dapat disebabkan oleh berikut ini :
1. naiknya biaya produksi (cost push inflation)
2.

meningkatnya permintaan masyarakat (demand pull inflation)

3.

Inflasi dari luar negeri karena hubungan perdagangan internasional yang berdampak pada kurs
mata uang dalam negeri

4.

pengaruh psikologis masyarakat (moral suasion), seperti pernyataan Gubernur Bank Indonesia
yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi (investor)
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11. Jawab E

Pembahasan :
Konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan yang diperolehnya

12. Jawab D

Pembahasan :
Fungsi uang adalah :
1.
2.
3.
4.

Alat tukar
Alat satuan hitung
Penyimpan kekayaan
Alat ukur pembayaran masa depan

13. Jawab B

Pembahasan :
Tugas bank sentral adalah ;
1.
2.
3.

mengatur dan mengawasi bank
mengatur kelancaran sistem pembayaran
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

14. Jawab E

Pembahasan :
Inflasi adalah naiknya harga barang terus-menerus secara umum yang disebabkan oleh banyaknya
jumlah uang yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia. Maka tindakan yang
dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi jumlah uang beredar dan meningkatkan
persediaan barang.

15. Jawab A

Pembahasan :
DAMPAK NEGATIF pembangunan
1.
2.
3.
4.

perubahan fisik lingkungan hidup
perubahan mata pencaharian
perubahan lingkungan social
perubahan lingkungan alam akibat pencemaran
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