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01. Apabila dalam suatu pasar terdapat banyak
produsen tetapi ada diferensiasi produk,
sehin g g a ada kemampuan untuk
mempengaruhi harga, maka pasar ini
disebut:
(A) persaingan murni
(B) persaingan sempurna
(C) persaingan monopolistis
(D) persaingan ogipolis
(E) persaingan duapoli
02. Bila Bank Sentral menetapkan peraturan
cadangan kas sebesar 20% yang harus ditaati
oleh bank-bank umum, dan jika bank umum
mempunyai alat likuid sebesar 1 milyar
rupiah, maka uang beredar dari sektor ini
akan berjumlah:
(A) Rp200.000.000,00
(B) Rp5.000.000.000,00
(C) Rp50.000.000.000,00
(D) Rp10.000.000.000,00
(E) Rp2.000.000.000,00
03. Semua yang disebut di bawah ini merupakan
peranan pajak dalam pembangunan,
kecuali ....
(A) untuk pembiayaan pembangunan
(B) sebagai sumber penerimaan negara
(C) sebagai sarana untuk mengatur kegiatan
ekonomi
(D) sebagai pungutan yang diwajibkan
kepada masyarakat seluruhnya
(E) untuk pemerataan pendapatan
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04.

Bila terjadi pergeseran kurva S-S ke bawah
menjadi S1- S1, maka arti pergeseran itu
adalah ....
(A) harga pasar turun, jumlah permintaan
terbatas dan jumlah penawaran
berkurang
(B) harga pasar turun, jumlah barang yang
diminta dan jumlah barang yang
ditawarkan bertambah
(C) harga pasar turun, jumlah permintaan
bertambah dan jumlah penawaran tetap
(D) harga pasar turun, jumlah permintaan
dan jumlah penawaran berkurang
(E) harga pasar turun, jumlah permintaan
berkurang dan jumlah penawaran
bertambah
05. Pada saat ekonomi lesu, tingkat inflasi
biasanya rendah.
SEBAB
Dengan asumsi tak ada perubahan
penawaran, maka penur unan laju
pertumbuhan permintaan cenderung
menekan laju pertumbuhan harga.
06. Apabila X dan Y adalah barang substitusi,
maka jika ....
(A) penawaran X bertambah, harga Y akan
cenderung meningkat
(B) penawaran X bertambah, harga Y akan
cenderung menurun
(C) penawaran X bertambah, harga Y tak
akan berubah
(D) permintaan X bertambah, harga Y tak
akan berubah
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(E) permintaan X bertambah, permintaan Y
tak akan berubah
07. Dalam rumus teori kuantitas yang sederhana
MV = PT; apabila V dan T konstan, maka
kebijaksanaan moneter dapat mengatasi
masalah ....
(A) devaluasi
(B) inflasi
(C) pengangguran
(D) barang-barang hilang dari pasaran
(E) revaluasi
08. Bagi produsen pemegang monopoli,
keuntungan yang diperolehnya bertambah
besar apabila ia menaikkan harga jauh diatas
biaya produksi, jika ....
(A) permintaan barang tersebut elastisitasnya
=1
(B) permintaan barang tersebut bersifat
elastis
(C) permintaan barang tersebut elastisitasnya
=0
(D) permintaan barang tersebut bersifat
elastis sebagian
(E) permintaan barang tersebut bersifat inelastis
09. Yang dimaksud dengan Income Statement
adalah catatan atau laporan tentang ….
(A) pendapatan perusahaan pada tanggal
tertentu
(B) pendapatan dan biaya suatu perusahaan
selama periode akuntansi
(C) biaya dan pendapatan perusahaan untuk
tanggal tertentu
(D) harta dan hutang perusahaan untuk
jangka waktu tertentu
(E) harta dan hutang perusahaan pada
tanggal tertentu.
10. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di
mana dalam industri terdapat ….
(A) satu penjual
(B) dua penjual
(C) beberapa penjual
(D) banyak penjual
(E) banyak sekali penjual

11. Apabila fungsi konsumsi ditunjukkan oleh:
C = 100 + 0,8Y (di mana Y adalah
pendapatan), maka fungsi tabungannya ….
(A) S = -100 + 0,2 Y
(B) S = 100 + 0,2 Y
(C) S = -100 + 0,8 Y
(D) S = 100 – 0,8 Y
(E) S = 100 – 0,2 Y
12. Berikut ini merupakan kegiatan produksi
menurut bidangnya, kecuali ….
(A) ekstraktif
(D) agraria
(B) industri
(E) perdagangan
(C) pemasaran
13. Pengertian “langka” di dalam ilmu ekonomi
adalah ….
(A) tidak meratanya pendapatan
(B) tidak semua kebutuhan masyarakat
dapat dipenuhi
(C) barang-barang yang tersedia dikontrol
oleh monopoli
(D) banyak pengangguran
(E) perlu bantuan pemerintah untuk
mendistribusikannya
14. Investasi adalah fungsi dari ….
(A) tabungan
(D) jumlah uang beredar
(B) konsumsi
(E) tingkat bunga
(C) pendapatan
15. Jika harga meningkat dari Rp100 per unit
menjadi Rp110 per unit maka permintaan
barang tersebut turun dari 500 menjadi 450
unit. Elastisitas permintaan terhadap harga
barang tersebut adalah ....
(A) –1
(D) –1/10
(B) –1/2
(E) –1/50
(C) –1/5
16. Jika harga the jatuh dan permintaan terhadap
gula meningkat, maka gula dalam
hubungannya dengan the merupakan barang
….
(A) pengganti
(D) pelengkap
(B) inferior
(E) netral
(C) bebas
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17. Dalam Ilmu Ekonomi, produksi diistilahkan
sebagai proses ….
(A) pemenuhan kebutuhan akan barang dan
jasa
(B) pembuatan barang-barang keperluan
hidup
(C) penciptaan dan peningkatan kegunaan
barang dan jasa
(D) pembuatan barang dan jasa
(E) pembuatan barang jadi dari bahan
setengah jadi

Pada sistem perekonomian komando
pemerintah tidak campur tangan dalam
bidang ekonomi.

18. Alat (instrumen) kebijaksanaan moneter
antara lain adalah politik ….
(1) pasar terbuka (open market)
(2) cadangan minuman (reserves requirements)
(3) diskonto (discount policy)
(4) penentuan tingkat bunga (interest rate)
19. Kalau K dan L barang komplementer, maka
ini berarti bahwa ….
(1) kenaikan harga K akan mengakibatkan
kenaikan pembelian barang L
(2) kenaikan harga K akan mengakibatkan
penurunan harga barang L
(3) penurunan harga K akan mengakibatkan
penurunan harga pembelian barang L
(4) penurunan harga K akan mengakibatkan
kenaikan pembelian barang L
20. Eksploitasi dan penebangan hutan harus
dilaksanakan dengan hati-hati dan diatur
sebaik-baiknya.
SEBAB
Hutan merupakan salah satu sumber alam
yang tidak dapat diperbaharui.
21. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan
antara konsumsi dan tabungan.
SEBAB
Tabungan adalah bagian dari pendapatan
yang tidak dikonsumsikan.
22. Mekanisme pasar akan bekerja secara
otomatis dalam sistem perekonomian
komando.
SEBAB
Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.net dengan memasukkan kode 914 ke menu search.
Copyright © 2012 Zenius Education

