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Petunjuk Umum: 
1. Tulislah nama, kelas, mata pelajaran dan nomer peserta pada lembar jawaban yang tersedia 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal – soal sebelum di kerjakan 
3. Berilah tanda (●) pada jawaban yg anda anggap paling tepat diantara a, b, c, d atau e 
4. Periksalah kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruangan 

Pilihlah Jawaban yang paling benar ! 

1. Kata ekonomi berasal dari bahasa yunani, yaitu oikonomia. Yang berarti. . . . 
a. Manajemen perusahaan 
b. Manajemen pengurusan masalah 
c. Manajemen yayasan  
d. Manajemen rumah tangga  
e. Manajemen cara berpikir  

2 Ilmu ekonomi adalah suatu kajian mengenai hukum di dalam berbagai jenis golongan masyarakat. 
Definisi ini dikemukakan oleh . . . . 
a. Paul A. Samuelson  
b. N. Gregory Mankiw  
c. Robert B. Ekelund Jr 

d. Richard G. Lipsey 
e. David Ricardo  

3. Pembagian ilmu ekonomi adalah . . . . 
a. Ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan 
b. Ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi internasional 
c. Ekonomi internasional, ekonomi sumber daya alam, dan ekonomi deskriptif 
d. Ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi industri 
e. Ekonomi industri, ekonomi makro, dan ekonomi pertanian 

4. Bidang bahasan ekonomi deskriptif adalah . . . . 
a. Cara pemerintah menggunakan sumber daya demi kemakmuran rakyat  
b. Cara individu dan masyarakat mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemakmuran  
c. Pengumpulan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi  
d. Mengkritik peran swasta dan pemerintah dalam menghadapi kelangkaan  
e. Asumsi bahwa setiap individu bekerja secara rasional   

5. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem ekonomi syariah adalah . . . . 
a. Kepemilikan faktor-faktor produksi 
b. Sistem rangsangan 
c. Alokasi sumber daya 
d. Implementasi sumber daya manusia  
e. Jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan  

6. Mendapatkan hasil yang maksimum dengan pengorbanan tertentu disebut . . . . 
a. Delik ekonomi  
b. Motif ekonomi  

c. Praktik ekonomi  
d. Tindakan ekonomi  

e. Prinsip ekonomi 

7. Kelangkaan dapat dilihat dari keadaan dimana . . . . 
a. Individu dan masyarakat tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan  
b. Banyak barang dan jasa tersedia tapi harganya mahal  
c. Barang dan jasa melimpah pada musim tertentu, tetapi sulit ditemukan pada musim yang lain  
d. Barang dan jasa harus diimpor karena barang dan jasa itu tidak diproduksi di dalam negeri 
e. Barang dan jasa hanya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu  

8. Inti masalah ekonomi yang dihadapi individu adalah . . . . 
a. Bagaimana meningkatkan pendapatan agar memenuhi kebutuhan  
b. Bagaimana memilih barang dan jasa agar mencapai kepuasan maksimum 
c. Kapan saat yang tepat membelanjakan uang 
d. Apakah berbelanja di pasar tradisional atau di pasar swalayan  
e. Bagaimana memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas  
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9. Berikut ini yang tidak termasuk hal yang perlu dilakukan dalam menentukan pilihan adalah . . . . 
a. Analisis biaya peluang 
b. Analisis biaya manfaat 
c. Mengidentifikasi faktor pendorong ekonomi  
d. Menyadari trade off 
e. Pilihan adalah spekulasi   

10. Berikut ini yang merupakan fungsi bank syariah adalah . . . . 
a. Melakukan riset-riset ekonomi  
b. Sebagai penentu kebijakan moneter  
c. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan 
d. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah 
e. Penanganan transaksi giro  

11. Pengorbanan yang harus dilakukan karena dipilihnya suatu alternatif tertentu diantara berbagai alternatif 
yang lain disebut . . . . 

a. Biaya peluang 
b. Biaya tak langsung 
c. Biaya yang bersambung ke produk  
d. Biaya langsung  
e. Biaya sehari-hari 

12. Berikut yang merupakan contoh dari barang substitusi adalah . . . . 
a. Mobil dan bensin 
b. Kompor gas dengan gas 
c. Beras dan jagung  

d. Kemeja dan dasi 
e. Sepatu dan sandal 

13. Masalah ekonomi yang muncul: 
1) Barang dan jasa apa yang diproduksi  
2) Bagaimana supaya setiap individu mendapat pekerjaan  
3) Bagaimana memproduksi barang dan jasa  
4) Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi  
5) Bagaimana menekan harga produk pertanian agardapat bersaing di pasar global 

Yang termasuk masalah pokok ekonomi mikro adalah . . . . 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 2, dan 4 

c. 1, 3, dan 4 
d. 2, 3, dan 4 

e. 2, 3, dan 5 

14. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab permasalahan pokok ekonomi terkait dengan barang yang 
diproduksi adalah . . . . 

a. Harapan masyarakat tentang pasokan barang sering meleset 
b. Menjelang hari raya lebaran permintaan akan pakaian meningkat 
c. Penggunaan teknologi di desa-desa banyak dibantu oleh universitas  
d. Hasil pertanian dari pedesaan menjadi barang konsumsi di perkotaan  
e. Kemampuan sumber daya manusia belum memadai dan masih sangat terbatas  

15. Permasalahan yang harus diatasi adalah menentukan apakah akan memproduksi komputer atau beras, 
apakah perusahaan akan bergerak disektor industri atau jasa, atau apakah akan memproduksi barang 
kebutuhan pokok atau barang mewah. Masalah-masalah tersebut berhubungan dengan . . . . 

a. Barang apa yang akan diproduksi 
b. Berapa jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi  
c. Bagaimana cara memproduksi 
d. Siapa yang akan menikmati barang tersebut  
e. Bagaimana mengiklankan barang tersebut  

16. Produksi cukup untuk diri sendiri dan keluarga, kehidupan masih terikat kepada tradisi, cenderung 
mempertahankan apa yang sudah ada, merupakan ciri-ciri . . . .  

a. Sistem ekonomi pasar 
b. Sistem ekonomi komando 
c. Sistem ekonomi kerakyatan 

d. Sistem ekonomi tradisional  
e. Sistem ekonomi campuran  

17. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, krisis ekonomi jarang terjadi, distribusi pendapatan 
mudah dilaksanakan, merupakan kebaikan yang dimiliki oleh . . . . 

a. Sistem ekonomi kapitalis 
b. Sistem ekonomi komando 
c. Sistem ekonomi kerakyatan 
d. Sistem ekonomi pasar 
e. Sistem ekonomi tradisional  

 



18. Berikut ini yang bukan merupakan pelaku kegiatan ekonomi adalah . . . . 
a. Rumah tangga keluarga 
b. Rumah tangga perusahaan  
c. Pemerintah 

d. Organisasi pembangunan internasional  
e. Masyarakat luar negeri  

19. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga produsen adalah . . . . 
a. Membayar pajak rumah tangga  
b. Memiliki tabungan  
c. Menggunakan faktor produksi untuk berproduksi  
d. Membeli barang jadi untuk karyawannya  
e. Menginvestasikan dana pada lembaga keuangan  

20. Salah satu peran utama dari pemerintah adalah . . . . 
a. Memungut pajak dari rumah tangga keluarga  
b. Mengekspor barang-barang strategis  
c. Mengimpor barang-barang dalam rangka mencari keuntungan  
d. Menetapkan APBN dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat  
e. Membebaskan pajak bagi badan usaha yang masih lemah dalam persaingan  

21. Berikut yang bukan merupakan peran konsumen adalah . . . . 
a. Sebagai pemakai barang dan jasa  
b. Sebagai penyedia faktor-faktor produksi  
c. Memperlancar peredaran barang dan jasa  
d. Dapat menaikkan harga faktor produksi  
e. Dapat meningkatkan produksi domestik bruto (PDB) 

22. Perhatikanlah bagan interaksi antara rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan pemerintah 
berikut ini. 

 
Arus nomor lima adalah. . . . 

a. Pembayaran barang input  
b. Pembayaran barang output  
c. Pembayaran pajak oleh rumah tangga produksi  
d. Pembayaran barang jadi dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produsen  
e. Pemberian fasilitas oleh pemerintah 

23. Perhatikanlah bagan interaksi antara rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan pemerintah 
berikut ini. 

 
Berdasarkan bagan tersebut, yang menggambarkan arus pembayaran pajak adalah. . . . 

a. 1 
b. 2 

c. 3 
d. 4 

e. 5 

24. Pasar adalah. . . . 
a. Tempat pertemuan antara pembeli dan penjual di suatu tempat untuk merundingkan harga dan 

jumlah  
b. Tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan tawar-menawar barang 

kebutuhan pokok  
c. Tempat yang teratur dimana harga telah ditetapkan dan pembeli tinggal membayar dengan kartu 

kredit  



d. Proses dimana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau 
kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran  

e. Proses tawar menawar antara pembeli dan penjual dimana pembayaran dapat dirundingkan saat itu 
juga atau dikemudian hari  

25. Berikut ini yang bukan peran pasar dalam kegiatan ekonomi adalah . . . . 
a. Mengatur kegiatan produksi  
b. Menetapkan harga dan nilai  
c. Mendistribusikan barang dan jasa  
d. Menentukan presentase pajak  
e. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan  

26. Pada suatu pasar, hanya ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli. Adanya hambatan untuk 
masuk ke dalam pasar dengan penetapan harga serendah mungkin. Pasar seperti ini disebut. . . . 

a. Pasar monopoli 
b. Pasar persaingan monopolistik 
c. Pasar duopoli  

d. Pasar oligopoli 
e. Pasar persaingan sempurna  

27. Pada suatu pasar ada banyak pembeli, hanya ada beberapa penjual, produk yang di jual bersifat 
homogen. Pasar demikian disebut. . . . 

a. Pasar persaingan monopolistik 
b. Pasar persaingan sempurna  
c. Pasar monopoli 
d. Pasar oligopoli 
e. Pasar monopsoni   

28. Perusahaan terdorong mengadakan inovasi, masyarakat umumnya selalu mendapatkan pelayanan yang 
baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan untuk mengisolasi dirinya dari persaingan.  
Pernyataan di atas merupakan kebaikan dari pasar . . . . 

a. Pasar monopoli 
b. Pasar oligopoli 
c. Pasar duopsoni  

d. Pasar persaingan monopolistik 
e. Pasar monopsoni   

29. Diketahui fungsi permintaan suatu barang dinyatakan dalam persamaan Qd = -2P + 25.000. Jika harga barang 
ditetapkan sebesar Rp10.000,- per unit, jumlah barang yang diminta sebesar. . . .unit 

a. 45.000 
b. 10.000 

c. 5.000 
d. 20.000 

e. 25.000  

30. Diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah Ps = 5Q + 1000. Jika tingkat harga (P) sebesar Rp1.500,-. Jumlah 
barang yang ditawarkan sebesar . . . . unit.   

a. 500 
b. 100 

c. 1.000 
d. 1.500 

e. 2.500 

31. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan dan penawaran bergeser ke kiri atau ke kanan. 
1) Pendapatan  
2) Tingkat teknologi 
3) Biaya produksi 
4) Selera   
5) Jumlah penduduk  

Faktor yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke kanan adalah . . . . 
a. 1, 2, dan 3 
b. 1, 3, dan 4 

c. 1, 4, dan 5 
d. 2, 3, dan 4  

e. 2, 3, dan 5 

32. Hukum penawaran menyebutkan . . . . 
a. Jika harga barang bertambah, maka jumlah penawaran tetap  
b. Jika harga barang bertambah, maka jumlah penawaran akan berkurang  
c. Jika harga barang berkurang, maka penawaran akan bertambah 
d. Jika harga barang berkurang, maka penawaran akan naik 
e. Jika harga barang bertambah, maka penawaran akan bertambah  

33. Diketahui fungsi permintaan Pd = 800 – Q dan fungsi penawaran Ps = -200 + Q keseimbangan pasar terjadi pada 
jumlah barang dan harga sebesar. . . .   

a. 500 dan 300 
b. 700 dan 200 

c. 500 dan 250  
d. 300 dan 500 

e. 300 dan 400  

34. Harga keseimbangan adalah. . . . 
a. Harga yang diinginkan pembeli 
b. Harga yang diinginkan penjual  
c. Harga-harga barang setelah dikurangi potongan  
d. Harga pokok barang ditambah keuntungan  
e. Harga yang disepakati penjual dan pembeli  

 
 



35. Elastisitas harga permintaan adalah. . . . 
a. Suatu keadaan dimana pada suatu pasar harga berubah dari jam ke jam  
b. Suatu keadaan dimana pada suatu pasar ada intervensi pemerintah  
c. Sensitivitas dari relatif perubahan jumlah permintaan dibandingkan dengan harga  
d. Sensitivitas dari relatif perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga  
e. Relatif perubahan harga akibat perubahan jumlah permintaan  

36. Permintaan gula di daerah Y naik dari 150 kg menjadi 200 kg pada saat harga gula turun dari Rp12.000,- menjadi 
Rp11.000,-. Elastisitas permintaan gula di daerah Y bersifat. . . . 

a. Elastis 
b. Inelastis  
c. Elastis uniter  

d. Elastis sempurna  
e. Inelastis sempurna  

37. Pada saat harga 20 jumlah penawarannya adalah 25 unit dan pada saat harga 25 jumlah penawarannya 28 unit. 
Koefisien elastisitas penawarannya adalah . . . .  

a. 0,38 
b. 0,48 

c. 0,58 
d. 0,68 

e. 1,28 

38. Berikut yang merupakan contoh dari barang komplementer adalah . . . . 
a. Beras dan jagung  
b. Margarin dan mentega  
c. Angkutan pesawat terbang dan kapal laut 
d. Meja dan kursi 
e. Daging dan ikan  

39. Berikut adalah masalah yang dibahas dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. 
1. Masalah pengangguran  
2. Masalah kenaikan harga daging hasil peternakan jawa timur  
3. Masalah inflasi  
4. Masalah harga pupuk produksi PT Pertani  
Masalah yang dibahas ekonomi makro ditunjukkan nomor. . . .  

a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 

c. 1 dan 4 
d. 2 dan 3 

e. 3 dan 4 

40. Negara yang lebih cenderung menggunakan sistem ekonomi pasar adalah . . . . 
a. Amerika Serikat  
b. Korea Utara  

c. China 
d. Kuba 

e. Venezuela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


