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1. Di bawah ini pernyataan yang tepat mengenai konsep keseimbangan  konsumen  adalah .... 
(A) Keseimbangan  konsumen tercapai pada saat kurva indiference memotong garis anggaran 
(B) Keseimbangan  konsumen tercapai pada saat kurva indiference tidak menyinggung garis anggaran 
(C) Keseimbangan konsumen tercapai pada saat kurva indiference menyinggung garis anggaran 
(D) Keseimbangan  konsumen tercapai pada saat kurva indiference memotong sumbu horizontal 
(E) Keseimbangan  konsumen tercapai pada saat kurva indiference memotong sumbu vertikal 
 

2. Di bawah ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kurva permintaan untuk barang normal akan 
bergeser ke kanan, kecuali  : 
(A) Pendapatan masyarakat meningkat  
(B) Jumlah penduduk bertambah 
(C) Harga barang subsitusi maupun barang komplementer meningkat  
(D) Perubahan harga barang normal itu sendiri  
(E) Selera masyarakat terhadap barang tersebut meningkat  

 

3. Bengkel Apik Tenan  telah menyelesaikan pekerjaan  reparasi mobil  untuk langganan senilai Rp 
800.000,00 dengan pembayaran seminggu kemudian, maka jurnalnya adalah …. 
(A) Kas  Rp800.000,00. 

Pendapatan usaha  Rp800.000,00. 

(B) Kas Rp800,000,00, 
 Piutang usaha  Rp800.000,00 

(C) Pendapatan service  Rp800.000,00. 
 Piutang usaha Rp800.000,00. 

(D) Piutang usaha   Rp800,000,00, 
 Pendapatan service Rp800.000,00. 

(E) Piutang usaha   Rp800.000,00. 
 Kas  Rp800,000,00 

 

4. Jika pemerintah meningkatkan subsidi pupuk kepada petani, maka tingkat keseimbangan harga dan kuantitas  
yang baru untuk hasil pertanian  adalah :  
(A) meningkat – meningkat. 
(B) meningkat – menurun. 
(C) menurun – menurun. 
(D) menurun – meningkat. 
(E) tetap – menurun. 

 

5. Apabila harga tepung kanji  semula Rp5.000 per kilogram lalu naik menjadi Rp6.000 per kilogram menyebabkan 
jumlah barang yang ditawarkan naik dari 100 kilogram menjadi 110 kilogram, maka elastisitas penawaran 
barang tersebut ....  
(A) elastis 
(B) unitary elastis 
(C) inelastic 
(D) elastis sempurna 
(E) inelastis sempurna 

 

6. Perdagangan internasional Indonesia ditunjukkan oleh peningkatan volume ekspor dan impor namun 
peningkatan impor lebih besar  daripada ekspor, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, 
yaitu memicu terjadinya .... 
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(A) devaluasi (D) apresiasi 
(B) revaluasi (E) stagflasi 
(C) depresiasi 

 

7. Fungsi manajemen yang menentukan   standar dan tolak ukur prestasi kerja  dan  melakukan perbaikan 
terhadap penyimpangan, adalah :  
(A) Planning  (D) Stafing  
(B) Controling  (E) Actuating 
(C) Organizing 
 

8. Dalam suatu negara terdapat data sebagai berikut (dalam milyar rupiah) 
 Gross National Product 5.000 
 Pajak Langsung                          200 
 Pajak Tidak langsung    150  
 Transfer payment      25  
 Iuran jaminan sosial      30 
 Penyusutan    500  
 Laba yang ditahan       75 
Berdasarkan data di atas maka besarnya Disposible Income adalah .... 

(A) 4.070 (D) 4.375 
(B) 4.270 (E) 4.480 
(C) 4.370 
 

9. Diketahui data keuangan sebuah perusahaan  sebagai berikut 
Persediaan awal Rp5.000.000 

Persediaan akhir Rp8.500.000 

Pembelian Rp 5.000.000 

Biaya angkut/pembelian  Rp  500.000 

Retur pembelian  Rp  500.000 

Penjualan bersih  Rp 4.000.000 

Besarnya Laba kotor perusahaan tersebut  adalah .... 

(A) Rp2.500.000 (D) Rp5.100.000 
(B) Rp5.200.000 (E) Rp3.100.000 
(C) Rp1.500.000 

 

10. Watak seorang wirausaha adalah memiliki kemampuan untuk manangkap peluang  usaha yang ada. 
SEBAB 

Kemampuan menangkap peluang usaha dapat menciptakan kemandirian seorang wirausaha untuk tidak 
tergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri. 

 

11. Kurva permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam pasar oligopoly berbentuk kurva patah/kinked 
demand. 

SEBAB 

Harga yang ditetapkan dalam pasar oligopoly  berdasarkan mekanisme pasar. 
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12. Badan usaha milik negara berbentuk Persero pada perekonomian saat ini banyak dipilih oleh berbagai negara 
karena dianggap lebih profesional dalam manajemennya. 

SEBAB 

Badan usaha milik negara berbentuk persero lebih menitikberatkan pada pelayanan publik  dan pemerintah 
hanya sebagai pemegang saham.  

 

13. Guna menurunkan tingkat inflasi, pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang kontraksioner, melalui .... 
(1) Meningkatkan tarif pajak  
(2) Pengawasan harga  
(3) Menghemat pengeluaran negara yang tidak terlalu prioritas 
(4) pengawasan kredit secara efektif 

 

14. Jika diketahui fungsi tabungan S = 200 milyar + 0,2Y dan investasi sebesar 150 milyar, maka :  
(1) Fungsi konsumsi  C = 200 milyar + 0,8Y 
(2) Break even income tercapai pada saat pendapatan sebesar  1000 milyar   
(3) Income multiplier sebesar 5 
(4) Pendapatan dalam keseimbangan tercapai pada saat pendapatan sebesar 1500 milyar   

 

15. Dalam sistem ekonomi liberal : 
(1) Pemerintah hanya sebagai pelindung  
(2) Perekonomian dikuasai oleh pemilik modal  
(3) Masyarakat bebas mengembangkan usaha  
(4) Lebih mementingkan kebutuhan masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


